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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

เกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรม
องคการ ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnographic research)  ผลการวิจัยพบวา 
 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้น มีลักษณะวัฒนธรรมหลัก(dominant culture) 
แบบเครือญาติ (clan culture) ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งขององคการ สําหรับการสรางวัฒนธรรม
องคการนั้นผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทในการนําสูการสรางวัฒนธรรมองคการโดยกระบวนการ
สังคมประกิต รวมกับวีรบุรุษ ประเพณี พิธีการ และเครือขายการส่ือสาร เม่ือมีบางวัฒนธรรมที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียน ก็มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการโดยการนําของผูบริหาร
รวมกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีปจจัยและข้ันตอนการเปล่ียนแปลงโดยวิเคราะหสภาพภายนอก
ท่ีสงผลตอโรงเรียน สภาพภายในและความกดดันที่เกิดขึ้นกะทันหัน แลวกําหนดเปาหมายการ
เปล่ียนแปลง เพื่อสรางและกําหนดทางเลือกโดยการระดมสมอง การเปรียบเทียบ และวิเคราะหผลด ี
ผลเสีย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม แลวรวมกันสรางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรม 
วางแผนปฏิบัติการเปล่ียนแปลง และปฏิบัติการตามแผน โดยเสริมแรงใหกับการเปล่ียนแปลงนั้น 
และติดตามประเมินผล สําหรับการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนนั้น จะเกี่ยวของกับการ
เรียนรูวัฒนธรรมองคการของบุคลากรโดยการเรียนรูดวยตนเอง ผานการถายทอดสวนบุคคล กลุม 
และองคการ   

การท่ีโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง และสามารถดําเนินการสราง เปล่ียนแปลง รวมท้ัง 
สืบทอดวัฒนธรรมองคการใหเอ้ือตอความสําเร็จของโรงเรียนไดนั้น เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียน
มีความผูกพันตอองคการ และมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน นอกจากน้ีในการสืบทอด
วัฒนธรรมองคการนั้นกระบวนการกลุมรวมและการคว่ําบาตรทางสังคม (social sanction) เปน
กระบวนการที่มีสวนรวมในการสืบทอด และขัดเกลาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็ง เอ้ือตอการบริหาร ดําเนินงาน และความสําเร็จของโรงเรียน 
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study the organizational culture in the granted royal  award  school 
on the characteristic, the  establishment, the changing  and  the descent of  organizational  culture  
by employing the methodology  of  ethnographic  research. The  result  of  this  research  revealed  
that the granted royal award school in the specific research  area possessed  the dominant  culture  
as the clan culture which was the strong culture and used as a base for creating the  organizational  
culture. The  school’s director had an important role to bring about the establishment the  
organizational culture by  implementing the process of  the social  globalization  associating  with  
heroes, tradition, ceremony, communication  network. However, when  certain  culture  emerged  
to  obstruct  the  school’s  development, the  changing  of  organizational  culture  was  definitely  
undertaken by the administrator together with all school’s personnel. The factors and the  
processes of change were shown  as  follows : the outside  surroundings having an effect to  
school, the inside school surrounding, the simultaneous pressure, the goal of change  
determination, setting  and  determining  the  alternative  by  doing  brainstorm  and  comparison  
and  analyzing  the  good  and  bad  chapters  having  an  effect  to  the  culture  change, creating  
cultural  vision, planning  for  changing  practice, practicing  according  to  the  plan, stimulating  
for change as well as following  and evaluating. The  descent  of  school’s  organizational  culture  
is concerned with the organizational culture  learning  of  school’ personnel  through  the  method  
of  self-learning, individual  transmission, group  transmission  and  organization  transmission. 

As the school  has a  strong culture  which  can  offer  the  chance  to  create, change  and  
descend  the  organizational  culture, this  is  because  most  of  the  school’s  personnel  are  local  
people and used to be the school’ alumni  and  these  people  have  very  strong  relationship  with  
their school as well  as possess a  sense of school  belonging. Not  only  its  own  process, but  the  



personnel’s group processing in school  has an  influence  towards  the  descent  of  organizational  
culture  also by using  the means  of  social  sanction  to  refine  the  organizational  culture  as  in  
the proper from  to support  the  school’s  achievement. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้ สําเร็จไดเพราะไดรับความเมตตากรุณายิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย                         
ดร.ทวีชัย  บุญเติม  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ท่ีไดใหโอกาสแกผูวิจัยไดใช
ความรูความสามารถอยางเต็มท่ี จากน้ันจึงไดใหคําปรึกษา แนะนําจนเกิดประโยชนกับผูวจิยัในการ
เรียนรู และผลลัพธคือ วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย และตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิจัยจึงกราบ
ขอบพระคุณอาจารยท้ังสองอยางสูงยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ  รองศาสตราจารย  ดร.วิโรจน  สารรัตนะ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพศาล สุวรรณนอย  รองศาสตราจารย  ดร.กนกอร  สมปราชญ  ท่ีกรุณารับเปน
ประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณาจารยผูท่ีไดส่ังสอนในระดับบัณฑิตศึกษา        
ทุกๆ ทาน ท่ีไดทุมเทความรูความสามารถส่ังสอนศิษยใหเกิดการเรียนรู และนําผลการเรียนรูไปใช
ใหเกดิประโยชนตอสังคมในปจจุบันและอนาคต  และขอบคุณบัณฑติวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีไดสนับสนนุทุนในการวจิัยคร้ังนี ้   

ขอขอบคุณผูอํานวยการ บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยในคร้ังนี้ 
รวมท้ังผูปกครองและบุคลากรในอําเภอท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย ซ่ึงไดใหขอมูล ใหการดแูล ตอนรับผูวิจยั 
และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวจิัยอยางดีมาก   
 ขอขอบพระคุณ นายพิทักษ  เพิ่มศิลป  ผูอํานวยการโรงเรียนคํามวง  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา
โรงเรียนตนสังกัดของผูวิจยั ท่ีไดใหโอกาสในการไปเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั โดยถือวาผูวจิัย
ไปราชการ รวมท้ังเพื่อนรวมงานท่ีคอยใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยซาบซ้ึงใจ และ
ขอขอบพระคุณอยางสูงยิ่ง   

 พลังความรักจากครอบครัวของผูวิจัย ลวนมีสวนเกื้อกูลความสําเร็จในงานวิจัยคร้ังนี้             
จึงขอขอบพระคุณ นายประเดน ถวิลการ  นางละคร ถวิลการ นางกนิษฐา ถวิลการ และนางสาว
คิดดาวรรณ  ถวิลการ  ท่ีใหกําลังใจ และใหการสนับสนุนการศึกษาของผูวิจัยมาโดยตลอด 
 

       ดาวรุวรรณ     ถวิลการ 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

             หนา 
 

บทคัดยอภาษาไทย         ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ข 
คําอุทิศ           ง 
กิตติกรรมประกาศ         จ 
สารบัญตาราง          ซ 
สารบัญภาพ           ฌ 
บทท่ี 1 บทนํา          1 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา          1 
2. วัตถุประสงคการวิจยั         6 
3. คําถามการวิจัย        6 
4. ขอบเขตของการวิจยั         6 
5. นิยามศัพทเฉพาะ        7 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        9 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ       11 
 1. พัฒนาการของการศึกษาวฒันธรรมองคการ     12 

2. แนวคิดเกีย่วกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ     26 
3. แนวคิดเกีย่วกับการสราง การเปล่ียนแปลง และการพฒันาวัฒนธรรม 
    องคการ         74 
4. แนวคิดเกีย่วกับการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ     94 
5. แนวคิดเกีย่วกับผลจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ   101 
6. แนวคิดเกีย่วกับการวิจยัเชิงชาติพันธุวรรณนา     108 
7. กรอบความคิดพื้นฐานในการวิจยั      120 

บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย        125 
 1. พื้นที่วจิัย          125 
 2. การเขาสูพื้นที่วิจยั        128 
 3. แหลงขอมูล         130 



สารบัญ (ตอ) 
 

             หนา 
 

 4. การเก็บขอมูล          131
 5. การวิเคราะหขอมูล        135
 6. ระยะเวลาในการวจิัย        136
 7. การนําเสนอผลการวิจัย       136
บทท่ี 4  บริบทชุมชนและโรงเรียน        137
 1. ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับชุมชน       137
 2. ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน        159
 3. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน     200
บทท่ี 5  วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน     203
 1. ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ       206
 2. บทสรุปลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  270
 3. การสรางวัฒนธรรมองคการ       277
 4. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ      286 
 5. การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ       293 
บทท่ี 6  สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ     303 
 1. สรุปผลการวิจัย        303 
 2. อภิปรายผล         315 
 3. ขอเสนอแนะ         332 
บรรณานุกรม          335 
ภาคผนวก          345 
 ภาคผนวก  ก   แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก     347 
 ภาคผนวก  ข   ภาพบริบทโรงเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน   353 
ประวัติผูเขียน          371 
 

                                    
 



สารบัญตาราง 
 

                         หนา 
 

ตารางท่ี 1  มุมมองหรือความคิดพื้นฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 2 แนวทางหลัก           35 
ตารางท่ี 2  สรุปแบบของวัฒนธรรมและความตองการของสภาพแวดลอม   56 
ตารางท่ี 3  รายละเอียดของการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกและการ 
                  บูรณาการภายใน        64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญภาพ 
 

                                    หนา 
 

ภาพท่ี 1   ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Davis    16
ภาพท่ี 2   ตัวแบบการธํารงรักษาและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Sathe   17 
ภาพท่ี 3   แหลงวัฒนธรรมในองคการตามทัศนะของ Owens       24 
ภาพท่ี 4  พัฒนาการของวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Robbins      30 
ภาพท่ี 5   มิติของวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Lunenberg and Ornstein   47 
ภาพท่ี 6   ประเภทของวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Cameron and Quinn   57 
ภาพท่ี 7  วัฒนธรรมองคการ 4  แบบตามทัศนะของ Daft     58 
ภาพท่ี 8   ตัวแบบระดับช้ันวฒันธรรมองคการตามทัศนะของ Schein      67 
ภาพท่ี 9   ตัวแบบระดับช้ันวฒันธรรมองคการตามทัศนะของ Siehl and Martin  69 
ภาพท่ี 10  ตัวแบบระดับช้ันวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Rousseau   70 
ภาพท่ี 11  ตัวแบบระดับช้ันวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Kotter and Heskett  71 
ภาพท่ี 12  ตัวแบบระดับช้ันวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Kilmann, Saxton, and Serpa 71 
ภาพท่ี 13  เปรียบเทียบลักษณะขององคการท่ียึดถือวัฒนธรรมองคการตางกัน     73 
ภาพท่ี 14  โครงสรางขององคการท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธตามทัศนะของ Griffin and Moorhead 75 
ภาพท่ี 15 กระบวนการสรางสรรควัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Griffin and Moorhead 76 
ภาพท่ี 16  กระบวนการสังคมประกิตในองคการตามทัศนะของ สุพิณ เกชาคุปต  80  
ภาพท่ี 17 แสดงจุดการแทรกแซงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามทัศนะของ Sathe  83 
ภาพท่ี 18  วงจรการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองคการตามทัศนะของ Lunenburg                                   

and  Ornstein         84 
ภาพท่ี 19  กิจกรรมสําหรับความเปนผูนําเชิงกลยุทธ  3 แบบ       91 
ภาพท่ี 20  ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมกับประสิทธิผลองคการตามทัศนะของ Moats  102 
ภาพท่ี 21  วัฒนธรรมและประสิทธิผลองคการตามทัศนะของ Jenk    106 
ภาพท่ี 22  แผนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื       138 
ภาพท่ี 23  แผนท่ีจังหวัดรมเย็นแสดงตําแหนงของอําเภอเปนสุข    138 
ภาพท่ี 24  การแตงกายและวถีิชีวิตของชนเผาผูไทในจังหวัดรมเย็น    152 

ภาพท่ี 25  แผนผังท่ีตั้งอาคารและสถานท่ีตางๆ ในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม   163 



สารบัญภาพ (ตอ)  
 

                                    หนา 
 
ภาพท่ี 26   อาคารสถานท่ีของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม     164 

ภาพท่ี 27  ความพรอมเพรียงในการแตงกายในรูปแบบเดยีวกันเพื่อรวมกิจกรรมตางๆ  168
ภาพท่ี 28  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม          174 
ภาพท่ี 29  โครงสรางกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม         183 
ภาพท่ี 30  โครงสรางและขอบขายงานกลุมบริหารงานท่ัวไป          187 
ภาพท่ี 31  ระเบียบวนิัยในการเขาแถวรวมกิจกรรมเคารพธงชาติของนักเรียน   208 
ภาพท่ี 32  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามวิสัยทัศนของโรงเรียน   211 
ภาพท่ี 33  กิจกรรมตามพันธกิจของโรงเรียน      213 
ภาพท่ี 34  กจิกรรมตามยุทธศาสตรของโรงเรียน      219 

ภาพท่ี 35  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม           221 
ภาพท่ี 36  ผูบริหารเปนผูนําในการพัฒนากิจกรรมทุกดานอยางมีสวนรวม   227 

ภาพท่ี 37  ความพรอมเพรียงของบุคลากรในการแตงกายและการรวมกจิกรรม  232 

ภาพท่ี 38  บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยางของโรงเรียน     235 

ภาพท่ี 39  ศาลเจาพอคูบานคูเมืองของคนอําเภอเปนสุข     246 

ภาพท่ี 40  กจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับพิธีกรรมหรืองานพิธีของโรงเรียน    247 

ภาพท่ี 41 วางแผนจัดทําหลักสูตรบูรณาการโดยครูทุกคนมีสวนรวม    249 

ภาพท่ี 42  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัส่ิงแวดลอม     253 

ภาพท่ี 43  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน   276 
ภาพท่ี 44  กระบวนการสรางวัฒนธรรมในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน   281 
ภาพท่ี 45  วงจรการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ ในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  287 
ภาพท่ี 46  กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  297 
ภาพท่ี 47 ภาพรวมของลักษณะวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง  
                และการสืบทอดวฒันธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน         299 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.          ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
             วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคม เปนพฤติกรรมท่ีมนุษยกําหนดมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน           
ในแงขององคการวัฒนธรรมองคการ คือ รากฐานของการเขาใจองคการ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญ
อยางยิ่ง ในการดําเนินงานของแตละองคการ วัฒนธรรมองคการยังมีผลตอทัศนคติ ความพึงพอใจ
ในงานความรวมมือรวมใจในการทํางานของสมาชิกในองคการมีทัศนคติท่ีดีตองานและตอองคการ 
ชวยเพิ่มผลผลิตใหกับองคการในท่ีสุด เปนการสรางวิถีทางสูความเปนเลิศ เปนหัวใจท่ีหลอหลอม
บุคลากรใหเกิดความเช่ือม่ันในองคการและทุมเทพลังทํางานสุดชีวิต (Schein, 1999) 

วัฒนธรรมองคการเปนคําท่ีนิยมอยางแพรหลายของการบริหารในปจจุบันและเปน
องคประกอบท่ีสําคัญมากในการดําเนินงานขององคการ ท้ังนี้เพราะ “วัฒนธรรม”  เปนเสมือนจิตใจ
ขององคการ  เปนเคร่ืองช้ีนําในการแสดงออกและตอบสนองตอความตองการของสภาพแวดลอม  
บงช้ีความเปนเอกลักษณและความสําเร็จขององคการ ดังนั้นองคการตางๆ จะตองมีการพัฒนา
วัฒนธรรมองคการขึ้นเปนคุณลักษณะเดนของแตละองคการแตกตางกันไป ซ่ึงประกอบดวย
วัฒนธรรมยอยหลายๆ อยางท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในองคการ และมี
ผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและความสามารถในการดําเนินงานขององคการ โดยเอ้ืออํานวย
หรือขัดขวางตอการพัฒนา การปรับปรุง หรือการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการได 
(สมโภชน  นพคุณ, 2541) 
 วัฒนธรรมองคการนั้นทําหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ รวบรวมสมาชิกใหเปนปกแผน รูวิธีการในการ
เกี่ยวของและติดตอระหวางกันจนเกิดความรูสึกผูกพันรวมกัน สรางเอกลักษณขององคการเพ่ือ
ความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความเปนกลุมเดียวกัน และชวยใหองคการปรับตัวไดทันกับ
สถานการณของสภาพแวดลอมภายนอกท่ีองคการตั้งอยู (วรนารถ  แสงมณี, 2544) 
 วัฒนธรรมองคการไมมีรูปแบบท่ีชัดเจนออกมาเปนลายลักษณอักษรแตสมาชิกสามารถ
รับรูและไดรับทราบจากความรูสึกของตนเองเปนอยางดีถึงความเปนสวนหนึ่งท่ีมีตอองคการได  
สมาชิกทุกคนภายในองคการไดมีสวนรวมกิจกรรมของวัฒนธรรมเหลานี้ วัฒนธรรมองคการนั้น
เปนส่ิงท่ีตองใชเวลาสะสม  เปนส่ิงท่ีสมาชิกตระหนักถึง  สมาชิกจะเรียนรูวัฒนธรรมจากการติดตอ
สัมพันธกับบุคลอ่ืน วัฒนธรรมองคการนั้นเกิดข้ึนก็ดวยเหตุผลท่ีจะชวยใหแนวทางปฏิบัติของ
องคการเปนไปในทิศทางท่ีเกื้อหนุนใหองคการประสบความสําเร็จเชิงกลยุทธ ภายใตเง่ือนไขของ



สภาพแวดลอมในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง วัฒนธรรมองคการมีท้ังคุณและโทษ เปนส่ิงท่ีมีวัฏจักร 
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงได (Schein, 1992) ท้ังนี้ กิตติ  บุนนาค (2538) ก็มีความเห็นตรงกันวา  
วัฒนธรรมหรือวิธีการดําเนินชีวิตของคนในประชาคมสามารถเปล่ียนแปลงไดอยูเสมอ ตาม
สภาพแวดลอมและความเจริญตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะคอยเปนคอยไป โดยไมรูสึกตัวหรือต้ังใจก็ได  
สอดคลองกับ พัฒนิจ  โกญจนาท (2547) ท่ีไดกลาวถึงการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการวา จะตอง
คอยเปนคอยไป ดวยการปรับตัวทีละข้ันเพื่อหลีกเล่ียงปญหาความขัดแยงและความสับสนใน
องคการ นอกจากนี้ วิโรจน สารรัตนะ (2548) กลาวถึงวัฒนธรรมองคการวาเปนคําท่ีแสดงถึง
ลักษณะรวมกันภายในองคการ แสดงถึงความเปนเอกภาพและเอกลักษณขององคการนั้นๆ วาเปน
อยางไร เปนอํานาจนิยมหรือเปนประชาธิปไตยนิยม   

Alvesson (1994) ไดกลาวถึงเหตุผลของการศึกษาวัฒนธรรมองคการไว 2 ประการ คือ  
ประการแรก  วัฒนธรรมองคการเปนวิธีสําหรับสงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และ
ประการท่ีสอง วัฒนธรรมองคการเปนจุดของการเขาไปสูความเขาใจอยางกวางๆ และเปนการ
สะทอนภาพชีวิตและงานในองคการ วัฒนธรรมมีบทบาทในการบริหารงานในโรงเรียน ในลักษณะ
ของคานิยม ความรูสึกผิดชอบช่ัวดี การตัดสินใจกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติ
ท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคการ ดังนั้นการบริหารจึงจําเปนตองมีความเขาใจถึงเหตุและ
ผลตางๆ ท่ีทําใหเกิดระบบบริหาร ตลอดจนเขาใจวา “ทําไมหลักการอยางหน่ึง แตมีการปฏิบัติ 
ตัดสินใจในลักษณะท่ีไมสอดคลองกับหลักการ” การเขาใจวัฒนธรรมชวยใหเราเขาใจปญหาของ
การบริหารท่ีแทจริงนั่นเอง  และนอกจากน้ี Schein (1996) ไดอธิบายถึงสาระสําคัญของคานิยมใน
ระดับวัฒนธรรมองคการวา องคการจะอยูรอดและกาวหนาไดนั้นจะตองมีความสามารถในการ
ปรับตัวบรรลุเปาหมาย  บูรณาการสวนตางๆ ของคนเขาดวยกัน และเปนท่ียอมรับของประชาชน  
รวมทั้งองคการอ่ืน โดยมีความสามารถท่ีสําคัญ คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในองคการ  ความสามารถในการบูรณาการสวนตางๆ ขององคการเขา
ดวยกันและมีสิทธิในการอยูรอดและการไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ Hoy and Miskel (2001) ยังได
จําแนกระดับของวัฒนธรรมองคการออกเปนสามระดับพิจารณาจากระดับท่ีมีลักษณะท่ีเปน
นามธรรมไปสูลักษณะท่ีเปนรูปธรรม คือ ระดับท่ีแสดงถึงนัยของขอตกลงเบ้ืองตนขององคการ  
(tacit assumption) ระดับท่ีเปนคานิยม (values) และระดับท่ีเปนปทัสถาน (norms) สวน Griffin and  
Moorhead (2007) ไดเสนอแนวคิดสําหรับผูบริหารโรงเรียนในการบริหารวัฒนธรรมองคการวา 
ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ใชวัฒนธรรมที่มีใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด   
2) ถายทอดวัฒนธรรมองคการโดยกระบวนการสังคมประกิต  และ 3) ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
องคการ 



การที่องคการจะประสบความสําเร็จ ตอบสนองตอเปาหมายขององคการ และสมาชิก     
ทุกคนในองคการพึงพอใจนั้น  ข้ึนอยูกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ ท่ีมีลักษณะสรางสรรค                      
ซ่ึงประกอบไปดวย  มิติเนนความสําเร็จ  มิติเนนสัจการแหงตน  มิติเนนบุคคลและการกระตุน และ
มิติเนนไมตรีสัมพันธ ท่ีบงบอกถึงความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคการนั้นๆ ซ่ึงมีความสอดคลอง
กับวัฒนธรรมการทํางานของคนไทยท่ีทําใหงานประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองประกอบไปดวย 
การรักงาน ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาท่ี มีมนุษยสัมพันธดี และมีความ
สามัคคี ในทางตรงกันขามถาวัฒนธรรมมีลักษณะต้ังรับ – กาวราว คือ เนนการแขงขัน เนนอํานาจ 
เนนความขัดแยง และเนนความสมบูรณแบบ หรือลักษณะต้ังรับ – เฉ่ือยชา คือ เห็นพองดวยกับการ
ยึดกฎระเบียบแบบแผนเขมงวด เนนการพ่ึงพาผูอ่ืน และเนนการหลีกเล่ียง จะเกิดเปนความออนแอ
ของวัฒนธรรมองคการ ท่ีมีผลกระทบอยางยิ่งตอองคการในดานผลผลิตและการพัฒนาองคการ 
(พัฒนิจ  โกญจนาท, 2547) 

วัฒนธรรมมีความสําคัญกับองคการ เพราะวัฒนธรรมองคการเปนลักษณะรวมท่ีแสดง    
ใหเห็นถึงความเปนเอกภาพ และเอกลักษณขององคการหนึ่งๆ ดังนั้นหากองคการใดเลือกใช
รูปแบบหรือประเภทวัฒนธรรมองคการเปนอยางไร  ก็จะมีผลตอพฤติกรรมการประพฤติปฏิบัติ
ของสมาชิกในองคการในรูปแบบนั้น นอกจากน้ันยังจะสงผลตอระบบความคิด ความเช่ือท่ีจะมีตอ
การกําหนดโครงสรางองคการ การจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางานดวย นั่นก็จะ
หมายความวา องคการนั้นมีวัฒนธรรมองคการตามประเภทท่ีถูกนํามาใชอยางเขมแข็งนั้น (Hoy & 
Miskel, 2001; Lunenberg & Ornstein, 2000; Ubben และคณะ, 2001 อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 
2548) นอกจากนี้ วัฒนธรรมองคการ ยังมีความสําคัญในการจัดระเบียบในองคการ ถาสมาชิกเรียนรู  
เขาใจ และยอมรับวิธีคิด วิธีทํางานท่ีองคการคาดหวัง สมาชิกก็จะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลัก
ในการคิด การทํางาน และการประพฤติปฏิบัติตอกัน นานวันเขาแนวทางดังกลาวก็จะกลายเปน
ธรรมเนียม บรรทัดฐานของกลุม ใหสมาชิกยึดถือและปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝนหรือละเมิดธรรมเนียม  
บรรทัดฐานดังกลาว ยอมไดรับการลงโทษในรูปแบบตางๆ ดังนั้นผูบริหารและบุคลากรทุกคนตอง
ตระหนักและรูถึงลักษณะวัฒนธรรม  และทําความเขาใจวัฒนธรรมองคการของตน เม่ือรูวาจัดอยู
ในวัฒนธรรมลักษณะใด  ก็จะมีความคิดชัดแจงวาจะตองทํางานอยางไร จึงจะนําไปสูความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นวัฒนธรรมองคการจึงเปนอีกแนวทางท่ีผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการบริหารจัดการภายในองคการ นํามาประกอบการตัดสินใจในการสรรหาบุคลากรให
เขากันไดกับองคการ  เปนแนวทางในการบํารุงรักษาทรัพยากรบุคคล รวมท้ังพัฒนาบุคลากรไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง สอดคลองกับวัฒนธรรมท่ีมีอยู และพัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเปนปจจัย



เกื้อหนุนใหเกิดประโยชนตอองคการเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จและกาวหนาตอไป (มาฆะ  
ภูจินดา, 2550) 

วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอการบริหาร ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล วิธีการตัดสินใจ  
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  คุณภาพในการปฏิบัติงาน  การตีความสภาพแวดลอมขององคการ  
การดําเนินการตอขาวสาร วิธีปฏิบัติงาน สรางความม่ันคงและเอกลักษณรวม สรางพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกันในหมูสมาชิก สงผลตอความประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน การ
สรางสรรค  ความผูกพันตอองคการ คุณภาพในการปฏิบัติงาน  ผลผลิตและการปรับตัวตอองคการ 
เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน รวมทั้งอาชีพของบุคคล อาจมีผลกระทบจากระดับความ
สอดคลองของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมองคการและวัฒนธรรมที่ไมดีก็จะสงผลเสียตอการปรับปรุง
องคการดวย (Robbin, 1997) 
 องคการทางการศึกษาเปนองคการหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก เม่ือวัฒนธรรม
องคการเปนตัวสะทอนถึงพฤติกรรมท่ีสะทอนกลับมาทําใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษานั้นๆ วัฒนธรรมองคการใดเปน
อยางไร  ดูไดจากพฤติกรรมของสมาชิกในองคการนั้น  ฉะนั้นวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนยอม
ดูไดจากพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอาจารยและนักเรียน  พฤติกรรมการสอนของครูเปน 
ตัวแปรสําคัญท่ีจะสงผลตอการเรียนการสอนโดยตรง  และเปนตัวบงช้ีคุณภาพของวัฒนธรรม
ภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ซ่ึงในระดับโรงเรียนนั้นวัฒนธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน และสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลโรงเรียน(พร พิเศก, 2546) นอกจากนี้ 
Sergiovanni (2001) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมโรงเรียนวามีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากร  
ในโรงเรียน คือ ความมุงประสงคของโรงเรียน (school  purposes) การมอบอํานาจ (empowerment) 
การตัดสินใจ (decision  making) ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน (sense of community)  
ความไววางใจ (trust) ความมีคุณภาพ (quality) การใหการยอมรับ (recognition) ความเอื้ออาทร 
(caring) ความเท่ียงธรรม (integrity) ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) 
 วัฒนธรรมเปนตัวการสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียน ท้ังนี้เพราะ                
พฤติกรรมการบริหารจําเปนตองตอบสนองตอวัฒนธรรมและความแตกตางกันของบุคคล          
การเขาใจถึงวัฒนธรรมภายในโรงเรียนของฝายบริหาร จะสงผลใหพฤติกรรมในการบริหาร                     
มีความสัมพันธและสอดคลองกับกลุมผูปฏิบัติงานมากข้ึน  ซ่ึงมีผลสําคัญตอประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนในท่ีสุด (Sergiovanni & Starratt, 1993) โรงเรียนมีวัฒนธรรม  
ซ่ึงวัฒนธรรมเปนผลรวมอันซับซอน ประกอบดวย ความรู ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย  
ธรรมเนียม  ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตางๆ  อันเปนผลจากการเปนสมาชิกของสังคม   



นักทฤษฎีองคการไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาใชใหเกิดการพัฒนาองคการ  เพราะ         
เช่ือวาวัฒนธรรมสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลในกลุม และวัฒนธรรมของกลุม            
ดูไดจากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมนั่นเอง  การศึกษาวัฒนธรรมในมิติของพฤติกรรมเปนมิติ 
ของวัฒนธรรมท่ีสามารถวัดได  สามารถเปล่ียนแปลงได  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการนําไปใชเพื่อ
พัฒนาองคการได  วัฒนธรรมองคการ เปนพื้นฐานการแสดงออกในพฤติกรรม ซ่ึงมีผลตอสมาชิก
ในองคการ การมีสวนรวมในความคาดหวังจากกลุมหรือวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ี
ไมใชเพียงการรับรูของวัฒนธรรมองคการ แตมีผลตอกลุมขององคการดวย (Schein, 1992) 
 ในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารควรพิจารณาใหลึกซ้ึงวา วัฒนธรรมใดบางท่ีเปนอุปสรรค
และวัฒนธรรมใดบางท่ีชวยสงเสริมการบริหารงาน อันจะเปนประโยชนตอการวางแนวทาง        
ในการแกปญหาตางๆ ท้ังนี้เพ่ือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน  และ
ความเจริญกาวหนาของสังคมโดยสวนรวม และการท่ีโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง จะเปน          
จุดศูนยรวมพลังยึดเหนี่ยวบุคลากรเขาดวยกัน ทุกคนเขาใจความมุงประสงคของโรงเรียน           
เพ่ือนําไปสูทิศทางเปาหมายเดียวกัน ทุกคนมีโอกาส  มีสวนรวมในการตัดสินใจ ยอมรับ ใหความ
ไววางใจ  โดยการมอบหมายกระจายอํานาจ  ทุกคนรูจักบทบาทอํานาจหนาท่ีของตนอยางชัดเจน  
เขาใจถึงความหลากหลายของบุคลากร โดยรูจักใชคนใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ                
ใหความเอ้ืออาทรดูแลเอาใจใสความเปนอยูของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ใหการสนับสนุนใหมี
ความเจริญกาวหนา  ความเปนธรรม  ความซ่ือสัตยตอทุกคนในการปฏิบัติงาน โดยการปลูกฝง
จิตสํานึกรวมกัน  สรางคานิยมใหรูสึกวาโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของทุกๆ คน  ทุกคนเปนเจาของ  
ทุกคนมีความพอใจเต็มใจ และต้ังใจทุมเทในการทํางาน อยางเต็มกําลังความรูความสามารถ  โดย
ภายใตวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีแข็งแกรงจะสงผลตอความสําเร็จ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโรงเรียน (กริช สืบสนธ์ิ, 2537) นอกจากนี้ Lunenburg and Ornstein (2000) ใหขอเสนอแนะวา 
การบริหารวัฒนธรรมองคการนั้น ผูบริหารจะมีบทบาททั้งในการพัฒนา (develop) การธํารงรักษา 
(maintain) และการเปล่ียนแปลง (change) โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น  
ผูบริหารจะตองเขาใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงนั้นวา ไมสามารถกระทําใหเห็นผลไดในเวลา
อันรวดเร็ว  อาจตองอาศัยระยะเวลาเปนป หรือหลายป  แตเพื่อการสรางสรรควัฒนธรรมองคการ         
ท่ีเสริมสรางตอความคิดริเร่ิมสรางสรรค ของสมาชิกในองคการและตอความกาวหนาขององคการ  
ก็ถือวาเปนภารกิจท่ีทายทายตอความสามารถของผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว   
 ในยุคแหงการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปทางการศึกษา ไมวาจะเปนหลักสูตร นโยบาย  
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  การบริหารจัดการในโรงเรียน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน
การเปลี่ยนแปลงภายในท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารและการดําเนินงานในโรงเรียน นอกจากนี้                   



การเปล่ียนแปลงปจจัยตางๆ ภายนอก เชน ชุมชน หรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ตางมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงในโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงมีบทบาทและมีความสําคัญ
ตอการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิผลได  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงถือวาเปนรางวัลท่ีบงบอกความสําเร็จของ
โรงเรียนอยางครอบคลุมทุกดาน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนเพื่อเปนพื้นท่ีวิจัยแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จํานวน 1 โรงเรียน เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นอยางลึกซ้ึง ท้ังในดาน
ของลักษณะวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ โดย
อาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnographic research) ซ่ึงเปนวิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพ ท่ีมุงการพรรณนาและตีความพฤติกรรมของกลุมคน รวมถึงระบบทางสังคมหรือ
วัฒนธรรมของชุมชน หรือองคการ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย และเนนการ
สังเกตแบบมีสวนรวมโดยผูวิจัยจะฝงตัวอยูในโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยและเสมือนเปนบุคลากรใน
โรงเรียนนั้น ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลและ องคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัล
พระราชทานจากปรากฏการณจริง ท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ ความสําเร็จ
ของโรงเรียน และการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงข้ึน 
 
2.          วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน   
 
3.   คําถามการวิจัย 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยจึงไดตั้งประเด็นคําถามการวิจัย       
คือ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน มีลักษณะวัฒนธรรมองคการ  การสราง  การเปล่ียนแปลง และการ
สืบทอดวัฒนธรรมองคการเปนอยางไร ? 
 
4.   ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเพื่อทําความเขาใจและใหคําอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ
ในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ดวยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ซ่ึงเปนวิธีการวิจัยท่ียึด
หลักการทําความเขาใจส่ิงตางๆ ไมวาจะเปน คานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ จากมุมมองของคน
ในโรงเรียนนั้นเอง ไมใชเปนการทดสอบสมมติฐานของผูวิจัย เนนไปที่การเก็บขอมูลเปน
รายละเอียดของกลุมตัวอยางอยางเจาะจง แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการตีความหมายและ
ความสัมพันธของการกระทําของมนุษยและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน โดยใชวิธีการในการเก็บรวบรวม



ขอมูลท่ีหลากหลาย ไดแก การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) การสังเกตแบบไมมี
สวนรวม (non-participant observation) การสัมภาษณเชิงลึก (in-dept interview) การจัดกลุม
สนทนา (focus group discussion) การจดบันทึกภาคสนาม (field note) และการวิเคราะหเอกสาร 
(document  analysis)  โรงเรียนท่ีเลือกเปนพื้นท่ีวิจัย จึงเปนโรงเรียนท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีจะใหขอมูล
เพื่อนําไปสูการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ เนื่องจากผูวิจัยตองการทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ดังนั้นในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงเลือกพื้นท่ีวิจัยเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ท่ีไดรับรางวัลพระราชทานเปนหลัก ซ่ึงท้ังนี้โรงเรียนท่ีเลือกวิจัยนั้นอาจไดรับรางวัล
อ่ืนๆ ดวย แตเนื่องจากโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้นมีเกณฑการประเมินท่ีครอบคลุมท้ัง 6 ดาน 
คือ คุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรงานวิชาการ การบริหารการจัดการ ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และความดีเดนของ
โรงเรียน โดยผูวิจัยจะเขาไปฝงตัวหรือเปนบุคลากรคนหนึ่งในโรงเรียนท่ีศึกษานั้น ซ่ึงผูวิจัยจะ
ศึกษาวัฒนธรรมองคการโดยรวมของโรงเรียนโดยศึกษาต้ังแตระดับส่ิงประดิษฐ ถึงแนวคิดคานิยม 
และบรรทัดฐานตางๆ ของโรงเรียน ในการศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
คร้ังนี้  ผูวิจัยศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหองคประกอบทางวัฒนธรรมองคการตามแนวคิด
ทฤษฎีของนักวิชาการตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงคําตอบของการวิจัย โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จาก ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย  ยุทธศาสตร โครงสรางองคการ รูปแบบการบริหาร ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร คุณลักษณะของบุคลากร บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยาง บุคคลท่ีเปนขาย
วัฒนธรรม สัญลักษณ ความเชื่อ  บรรทัดฐาน ธรรมเนียมประเพณี ระเบียบปฏิบัติ  พิธีกรรมหรือ
งานพิธี หลักสูตรของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยี ซ่ึงอาจสงผลตอลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียน โดยมีผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสังเกต
แบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา การจด
บันทึกภาคสนาม และการวิเคราะหเอกสาร เพ่ือนําไปสูการเสนอขอสรุปจากการศึกษาวัฒนธรรม
องคการในพ้ืนท่ีวิจัย  
 
5.   นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทของการวิจัยคร้ังนี้ไดตรงกัน จึงไดนิยามศัพทดังนี้ 
 5.1  วัฒนธรรมองคการ  หมายถึง ส่ิงประดิษฐ แนวคิด ความเช่ือ คานิยม และบรรทัดฐาน
ตางๆ ของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ท้ังท่ีแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมหรือส่ิงท่ี



สังเกตเห็นได และส่ิงท่ีสงผลตอการแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
รางวัลพระราชทาน ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา การจดบันทึกภาคสนาม และการวิเคราะห
เอกสาร จากผูใหขอมูลหลักคือ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชน      
  5.2  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ หมายถึง  รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ              
ท่ีสามารถศึกษาไดจาก ส่ิงประดิษฐ  คานิยมและบรรทัดฐานของโรงเรียน ซ่ึงแสดงออกมาทาง
พฤติกรรมของผูบริหารและบุคลากร โดยแสงใหเห็นภาพรวมของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน
เปนลักษณะท่ีบงบอกถึงวัฒนธรรมหลักท่ีเขมแข็งของโรงเรียน ซ่ึงเอ้ือตอความสําเร็จของโรงเรียน 
  5.3  การสรางวัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  กระบวนการและวิธีการในการทําให
เกิดวัฒนธรรมองคการในรูปแบบใหม ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน    
  5.4  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมเดิมของโรงเรียน ท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานรวมกันของบุคลากร หรือไมเอ้ือตอ
ความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน  
  5.5  การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  การดํารงรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรม          
ท่ีดีงาม และเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งของโรงเรียน เอ้ือตอการอยูรวมกัน และทํางานเพ่ือบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียน โดยการเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากรุนสูรุน เพื่อใหวัฒนธรรมองคการนั้น
ยังคงอยูตอไป 
  5.6  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น (นามสมมติ) เขต 3 ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ในระหวางป พ.ศ. 2535 – 2550  ซ่ึงผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 โรงเรียน ซ่ึง
โรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้นจะตองผานเกณฑการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา 6 ดาน 
ดังนี้ 
          5.6.1 คุณภาพนักเรียน หมายถึง  การจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสงผลให
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความรูความสามารถทางวิชาการ             
มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
          5.6.2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ หมายถึง การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 



การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน การผลิต การใช การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี         
เพื่อการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการพัฒนาแหลงเรียนรู 
          5.6.3  การบริหารการจัดการ หมายถึง การจัดการศึกษาของโรงเรียนในดาน
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน การบริหารงบประมาณและการ
บริการ และการบริหารงานอาคารสถานท่ี 
          5.6.4  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน หมายถึง การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษาและมีสวนรวม
ของโรงเรียน ตอการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
          5.6.5  บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร หมายถึง คุณลักษณะของ
ผูบริหาร คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน และการบริหารงานบุคลากร  
          5.6.6  ความดีเดนของโรงเรียน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมดีเดนของ
สถานศึกษาและผลงานจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดนของโรงเรียน   
  5.7  วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา  หมายถึง วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปน
การศึกษาปรากฏการณจากมุมมองและการใหความหมายของคนท่ีอยูในปรากฏการณ   เปนวิธีการ
วิจัยท่ีเนนปรากฏการณทางสังคม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการทําความเขาใจส่ิงตางๆ  ไมวาจะ
เปน คานิยม  ความคิด ความเช่ือ ทัศนะ จากมุมมองของคนในสังคมน้ันเอง ใชวิธีการในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  ท่ีหลากหลาย  เชน การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม              
การสัมภาษณเชิงลึก  การจัดกลุมสนทนา  การจดบันทึกภาคสนาม  และการวิเคราะหเอกสาร            
เปนลักษณะการศึกษาเชิงอุปมานเปนหลัก  และผูวิจัยนั้นถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดของการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลจากเหตุการณจริงและจากคนในพ้ืนท่ี ผูวิจัยจึงตองเขารวม
เปนสวนหนึ่งของคนในพ้ืนท่ี เพื่อสังเกตแบบมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล  
 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลของการวิจัยคร้ังนี้ คาดวาจะใหประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ และการนําไปประยุกตใช 
ดังนี้ 

6.1  การศึกษาวัฒนธรรมองคการ ดวยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา จะทําใหได              
ขอคนพบ และความเปนจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน รวมท้ัง
เกิดมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการท่ีหลากหลายและแตกตางกันออกไปตามบริบทท่ีศึกษาและ
ยุคแหงการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม   



6.2  การศึกษาวัฒนธรรมองคการ ในโรงเรียน ซ่ึงเปนองคการทางการศึกษาน้ันทําใหเกิด
กระบวนทัศนทางความรูใหม ซ่ึงสวนใหญแลวการศึกษาวัฒนธรรมดวยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนานั้น มักจะมีการศึกษาในชนกลุม หรือชนเผาตางๆ  หรือองคการทางธุรกิจ แตแทจริงแลว
ทุกองคการตางมีวัฒนธรรมองคการที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการและการดําเนินงาน ดังนั้น
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนจึงทําใหเกิดแนวทางการ
เรียนรูและวิธีการรวบรวมขอมูลจากทางสังคมวิทยาสูการบริหารการศึกษา ซ่ึงเปนการเชื่อมโยง 
และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและการบริหารการศึกษาสูการวิจัย ซ่ึงจะทําใหคนพบ
ขอเท็จจริงจากทฤษฎีสูการลงพื้นท่ีจริงมากท่ีสุดและอาจนําสูการคนพบแนวคิดทฤษฎีรูปแบบใหม 

6.3 โรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีในการวิจัยคร้ังนี้  สามารถนําผลการวิจัย เปนตัวสะทอนกลับ            
ใหเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการที่เปนอยู เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารและการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการพัฒนาโรงเรียนใหมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึนและเกิดความยั่งยืนตอไป 

6.4  เนื่องจากวัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรู เปล่ียนแปลงและถายทอดตอกัน
ได ดังนั้นโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเคียงกับโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย สามารถนําผลจากการวิจัย
คร้ังนี้ไปประยุกตใชและเช่ือมโยงสูการพัฒนาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนของตนได เพื่อให
โรงเรียนมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิผล          
มีความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา เปนการศึกษาปรากฏการณจาก
มุมมองและการใหความหมายของคนท่ีอยูในพื้นท่ีวิจัย  เปนวิธีการวิจัยท่ีเนนปรากฏการณทาง
สังคม โดยยึดหลักการทําความเขาใจส่ิงตางๆ ไมวาจะเปน คานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนะจาก
มุมมองของคนในสังคมนั้นเอง เนนไปที่การเก็บขอมูลเปนรายละเอียดของกลุมตัวอยางอยางเจาะจง 
แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการตีความหมายและความสัมพันธของการกระทําของมนุษยและส่ิงท่ี
มนุษยสรางข้ึน โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนหลักในการรวบรวมขอมูล รวมกับ การ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา การจดบันทึกภาคสนาม และการ
วิเคราะหเอกสาร การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา จึงเปนการศึกษาเชิงอุปมานเปนหลัก ซ่ึงตามแนวคดิ
ทฤษฎีของ Schien (1992) ถือวา การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเปนวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมอยางยิ่งใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม เนื่องจากผูวิจัยจะตองศึกษาวิจัยภาคสนามเพ่ือรวบรวม
ความรูและขอมูลตามความเปนจริงในมิติตางๆ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนี้จะสนใจขอมูลดาน
ความรูสึกนึกคิด ความหมาย คานิยมหรือความเช่ือของบุคคลนอกเหนือไปจากขอมูลเชิงปริมาณ  
เนนปรากฏการณทางสังคมหรือวัฒนธรรมมากกวาการทดสอบสมมติฐานของผูวิจัย โดยการเก็บ
ขอมูลท่ีเปนรายละเอียดของกรณีศึกษาอยางเจาะลึก และวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย(Creswell, 2008; LÖwstedt & Stjernberg, 2006; สุภางค  จันทวานิช, 2545) 
 การนําเสนอผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1.  พัฒนาการของการศึกษาวัฒนธรรมองคการ  
2.  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ   
3.  แนวคิดเกี่ยวกับการสราง การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ   
4.  แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ   
5.  แนวคิดเกี่ยวกับผลจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
6.  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
7.  กรอบความคิดพื้นฐานในการวิจัย   

โดยจะกลาวถึงเนื้อหารายละเอียดของแตละขอตามลําดับดังตอไปนี้ 
 
 



1. พัฒนาการของการศึกษาวัฒนธรรมองคการ 
พัฒนาการของการศึกษาวัฒนธรรมองคการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีนักวิชาการในยุค

สมัยตางๆ  ใหความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  โดยในระยะแรกเร่ิมนั้น                 
ยังมีนักวิชาการที่ใหความสําคัญกับการศึกษาวัฒนธรรมองคการไมมากนัก  แตในระยะหลังจนถึง
ปจจุบัน พัฒนาการของการศึกษาวัฒนธรรมองคการนั้นแพรหลายมากข้ึน นักวิชาการแขนงตางๆ 
ไดเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองคการและมองวัฒนธรรมองคการวาเปนหนึ่งในปจจัยท่ีจะ
พัฒนาองคการ  เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของการศึกษาวัฒนธรรมองคการ  ผูวิจัยจึงนําเสนอ
ประวัติและวิธีการศึกษาวัฒนธรรมองคการในแตละยุคสมัย  ดังตอไปนี้   

1.1  ประวัติการศึกษาวัฒนธรรมองคการ 
       นักวิชาการหลายแขนงไดใหความสนใจและทําการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  

เชน นักมานุษยวิทยา  นักทฤษฎีองคการ นักการศึกษา  เปนตน ซ่ึงสามารถแบงยุคการศึกษา
วัฒนธรรมองคการ  ออกเปน  3  ชวง คือ 
         1.1.1   ชวงกลางทศวรรษ  1920 – ทศวรรษ 1940 
            การวิจัยแรกท่ีนําไปสูการคนพบแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ  คือ 
การวิจัยทดลองทางการบริหาร ช่ือ Hawthorne  Studies  ขององคการไฟฟาช่ือ Western  Electric  
Company  สหรัฐอเมริกา  ระหวางป ค.ศ. 1924 – ค.ศ. 1932  แบงชวงระยะเวลาการศึกษาออกเปน  
3  ชวง  ซ่ึงในชวงท่ีสามของ  Hawthorne Studies  ไดผลการวิจัยวา บรรทัดฐานภายในกลุมคนงาน
เปนกลไกทางสังคมที่คอยควบคุมพฤติกรรมการทํางานของคนงานนั้น เปนการคนพบที่สําคัญยิ่ง  
เพราะเปนคร้ังแรกท่ีนักวิชาการพบวา  องคการเปนระบบสังคม ซ่ึงมีวัฒนธรรม (บรรทัดฐาน  
คานิยม  ความเช่ือ)  คอยช้ีแนะหรือกํากับความประพฤติของบุคลากรใหอยูในกรอบท่ีคนสวนใหญ
ยอมรับ ดังนั้นอาจกลาวไดวาการศึกษาวิจัยในระยะสุดทายของ Hawthorne Studies เปนจุดเร่ิมตน
ของการทําความเขาใจองคการโดยใชกรอบแนวคิดทางดานวัฒนธรรม ผลจาก Hawthorne Studies 
นี้เองที่ทําใหภาพพจนขององคการเปลี่ยนจากการท่ีเคยถูกมองวาเปนเคร่ืองจักร ดังเชนที่นักทฤษฎี
ยุคดั้งเดิม (classic) เปรียบเปรยไว มาเปนการมองวาเปนระบบสังคมระบบหน่ึง  ซ่ึงในยุค 
Hawthorne Studies หรือท่ีรูจักกันในช่ือยุคกึ่งดั้งเดิม  ภาพพจนของธรรมชาติของมนุษยในองคการ
ก็เปล่ียนไปเชนเดียวกัน จากท่ีนักทฤษฎียุคดั้งเดิมเคยมองวา ธรรมชาติของมนุษยในองคการเปน
สัตวเศรษฐกิจนั้น  ก็ถูกเปล่ียนมามองวา มนุษยในองคการเปนสัตวสังคมมากกวา เพราะฉะนั้น
พฤติกรรมของคนจึงสามารถศึกษาและเขาใจได โดยดูจากการติดตอสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ภายใน
กลุม (Trice & Beyer, 1993; Wright, 1994) ซ่ึงขอคนพบของ Hawthorne  Studies นี้ เปนพื้นฐาน
สําคัญของการศึกษาวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน  



โดยสรุปแลวการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในชวงแรกยังมีนอย  และการศึกษา
วัฒนธรรมองคการในยุคนี้นั้นเร่ิมจากการศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงงาน หรือบริษัททางธุรกิจ
เปนสําคัญ ซ่ึง สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) ไดระบุสาเหตุท่ีการศึกษาวัฒนธรรมองคการในยุคนี้
ยังมีนอยอาจเปนเพราะนักทฤษฎีองคการ ยังไมไดสนใจแนวคิดวัฒนธรรมมากนัก  ประกอบกับนัก
มานุษยวิทยาซ่ึงสนใจศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมก็มุงแตศึกษาวัฒนธรรมของชนเผา หรือชุมชนขนาดเล็ก
ท่ีโดดเดี่ยว หางไกลความเจริญ  ไมไดสนใจศึกษาวัฒนธรรมในองคการสมัยใหม  ท่ีมีความซับซอน
มากกวา  มีหนวยงานและบุคลากรฝายตางๆ มากมาย  ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้มีสวนทําใหเกิดวัฒนธรรม
ยอยในองคการ   
 
 1.1.2   ชวงทศวรรษ  1950 – กลางทศวรรษ  1970 
                   ในชวงนี้มีนักวิชาการหลายทานท่ีเสนอวาควรมององคการเปนระบบสังคมหรือ
ส่ิงมีชีวิต  อันเปนมรดกตกทอดทางความคิดจาก Hawthorne Studies 
        Selznich (1957 อางถึงในAlvesson & Berg, 1992) ไดขอเสนอแนวความคิด
เกี่ยวกับองคการ ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกับแนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการอยูบาง กลาวคือ คุณลักษณะ
บางประการขององคการท่ีวา เปนส่ิงท่ีตองอาศัยเวลาในการพัฒนา เปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได  และ
เกี่ยวของกับคานิยมนั้น ใกลเคียงกับคุณสมบัติของวัฒนธรรมองคการ นอกจากนั้นยังไดช้ีใหเห็นถึง
ขอแตกตางระหวางองคกรกับองคการวาองคกรมีลักษณะเปนเคร่ืองมือทางการบริหารหรือเปนเร่ือง
ทางเทคนิคเสียมากกวาสวนองคการนั้นเปนท้ังเคร่ืองมือ (เทคนิค) และเปนท้ังเร่ืองที่เกี่ยวกับคานิยม
ตางๆ ของมนุษย นอกจากนี้ยังไดใหความสนใจศึกษาสัญลักษณในองคการ โดยศึกษาเฉพาะภาษา 
ท่ีใชและความหมายของมัน และยังสนใจศึกษาบทบาทของผูนําในฐานะผูกําหนดความหมายของ
เหตุการณอีกดวย นอกจากนี้ Jaques (1951 อางถึงใน สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540) ไดศึกษาวิจัยมูลเหตุ
แหงความเครียดของหมูคนในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงขอสรุปสําคัญของเขาพบวา ชีวิตคนในโรงงาน 
ถูกกําหนดโดยความเกี่ยวของสัมพันธกันตลอดเวลาระหวางโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม และ
บุคลิกภาพของคนงาน การเปล่ียนแปลงในปจจัยขอหนึ่งขอใด จะทําใหปจจัยอ่ืนๆ เกิดการเปล่ียนแปลง
ไปดวย โครงสรางสังคมในโรงงาน หมายถึง เครือขายของบทบาท และความสัมพันธระหวางบทบาท  
บุคลิกภาพของคนงาน หมายถึง ลักษณะทางจิตวิทยาโดยรวมที่ประกอบข้ึนเปนบุคคลแตละคน สวนวัฒนธรรม               
องคการในโรงงานนั้น Jaques ใหความหมายวา “วัฒนธรรม เปนวิธีคิดและวิธีการทํางานท่ีกลายเปน             
ธรรมเนียมและประเพณี ซ่ึงสมาชิกไมมากก็นอยเห็นพองตองกันและเปนส่ิงท่ีสมาชิกใหมตองเรียนรู 
และอยางนอยก็ยอมรับมันบางสวน เพื่อที่จะไดรับการยอมรับจากเพื่อนในองคการ วัฒนธรรมโรงงาน 
ประกอบดวย วิธีการหรือเทคนิค ซ่ึงบุคคลใชในการสรางความสัมพันธกับผูอื่นและเปนส่ิงท่ีบุคคล



ยึดถือไวเปนแนวทางไปสูความสําเร็จ”  เปนท่ีนาสังเกตวาความหมายของวัฒนธรรมในโรงงานของ 
Jaques มีลักษณะใกลเคียงกับความหมายของวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน คือ เปนความคิด(วิธีคิด)  
และพฤติกรรม (วิธีการทํางาน)  ท่ีคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญในองคการเห็นพองตองกัน ในนิยาม
ของเขายังพูดถึงลักษณะของวัฒนธรรมวา เปนส่ิงท่ีตองเรียนรูและยอมรับมันบางเพื่อท่ีจะดํารงอยู
ในองคการอยางมีความสุข  นอกจากนี้เขายังไดกลาวถึงองคประกอบของวัฒนธรรมในโรงงาน คือ 
ความรู ทัศนคติ ธรรมเนียม ลักษณะนิสัย คานิยม ระเบียบแบบแผนและขอหามท่ีคนไมตระหนักถึง 
และจากการท่ีพบวา ชีวิตคนงานในโรงงานถูกกําหนดโดยปจจัย 3 ประการ ไดแก โครงสรางสังคม
ในโรงงาน วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ  สวน Dalton (1959  อางถึงใน สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540)  
ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริหารในองคการ 4 แหง พบวา วัฒนธรรมยอย (subculture)  ของกลุมตางๆ ท่ี
มีผลประโยชนรวมกัน  เชน กลุมผูบริหาร  กลุมบุคลากร  เปนบอเกิดแหงความสัมพันธในลักษณะ
ตางๆ  เชน  ประนีประนอม  หรือ ขัดแยงของกลุมคนในองคการท้ัง 4 แหงท่ีเขาศึกษา นอกจากนี้ 
Henry (1963  อางถึงใน Trice & Beyer, 1993) ไดศึกษาโรงเรียนอนุบาลในฐานะท่ีเปนผูถายทอด
คานิยมตางๆ ใหแกเด็กนักเรียน คานิยมท่ีถูกถายทอด ไดแก การรูจักประหยัด  ขยันหม่ันเพียร  การ
แขงขันเพื่อชัยชนะและการรูจักรักษาความสะอาด และ Trice, Belasco, and  Alutto (1969  อางถึง
ใน Trice & Beyer, 1993) ไดเฝาสังเกตการบริหารงานบุคคลขององคการสมัยใหม และไดแปล
ความหมายการบริหารงานบุคคลดังกลาววามีลักษณะเปนวัฒนธรรมทางพิธีการ (culture rites)  และ
งานพิธี (ceremonials)  ภายในองคการ นอกจากน้ี Turner (1971 อางถึงใน Alvesson & Berg, 1992) 
ใหความสนใจวัฒนธรรมยอยของอุตสาหกรรม ซ่ึงเห็นวา วัฒนธรรมยอย เปนความคิดและพฤติกรรม
ของคนกลุมหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจากคนกลุมอ่ืนหรือคนสวนใหญในสังคม Rohlen (1974  อางถึงใน 
สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการของธนาคารแหงหนึ่งในประเทศญ่ีปุน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดูความเปนไปไดในการนําแนวความคิดระเบียบวิธีวิจัยจากวิชามานุษยวิทยา
มาศึกษาวิเคราะหองคการสมัยใหมท่ีซับซอน  ดวยวัตถุประสงคดังกลาว Rohlen  จึงใชวิธีเก็บขอมูล
โดยการสังเกตแบบมีสวนรวมในธนาคารนั้นเปนเวลา 11 เดือน เขาพบวาการศึกษาองคการสมัยใหม
โดยใชแนวคิดและวิธีการศึกษาจากวิชามานุษยวิทยาเปนส่ิงท่ีกระทําได ซ่ึงเขาไดตั้งขอสังเกตวาไมมี
ส่ิงใดท่ีจะสะทอนหรือแสดงใหเห็นวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหมไดดีไปกวาองคการ เพียงแตวาในเวลานั้น 
การศึกษาองคการโดยใชแนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยาเพื่อเสาะหาความหมายของพฤติกรรม
ตางๆ ภายในองคการ    ยังอยูในชวงเร่ิมตนเทานั้น 

สรุปไดวาในยุคนี้มีนักวิชาการจากหลายสาขา ไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการและ
สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในองคการตางๆ มากขึ้น ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท ธนาคารและโรงเรียน โดยมองวัฒนธรรมองคการเปนท้ังแนวคิด และพฤติกรรมท่ีแสดงออก 



ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมยอยในองคการ และจะเห็นไดวาในยุคนี้ เร่ิมศึกษาเกี่ยวกับคานิยมท่ีถูก
ถายทอดในโรงเรียน ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาวัฒนธรรมองคการในองคการทางการศึกษา  
  

        1.1.3   ชวงปลายทศวรรษ  1970 - ปจจุบัน 
                     การศึกษาวัฒนธรรมองคการไดรับความสนใจมากในชวงนี้ ซ่ึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการออกมามากข้ึน  และมีการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการอยางเปน
รูปธรรมมากข้ึน  นักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมองคการในชวงนี้ ไดแก  Pettigrew (1979) นักสังคม
วิทยาชาวอังกฤษ  ศึกษาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนประจํา (boarding school) แหงหนึ่งในประเทศ
อังกฤษ ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการอยางเปนรูปธรรม ใหนักทฤษฎีองคการ
พิจารณา  เพื่อ เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมองคการที่นักทฤษฎีองคการใน
อดีตละเลยหรือไมใหความสนใจ Pettigrew  ใหความหมายของวัฒนธรรมองคการวา  เปนระบบ
ความหมายท่ีสมาชิกของกลุมยอมรับและเขาใจรวมกันในชวงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนั้นเขายังเสนอ
ส่ิงบงช้ีวัฒนธรรมองคการที่สําคัญซ่ึงไดแก  สัญลักษณ ภาษา อุดมการณ ความเช่ือ แนวปฏิบัติและ
ความเช่ือดั้งเดิมภายในองคการ สวน Allen and Kraft (1982 อางถึงใน Alvesson & Berg, 1992) มี
มุมมองวัฒนธรรมองคการวาเปนกระบวนการภายในองคการที่คนไมตระหนักถึง และไดนิยาม
วัฒนธรรมองคการวาเปนการรวมตัวกันอยางแนนแฟนของพลังภายในกลุมหรือองคการ ซ่ึงทําให
สมาชิกขององคการประพฤติปฏิบัติภายในแนวทางท่ีกําหนดไว ในทัศนะของพวกเขาพลังภายใน
กลุม  หรือองคการท่ีทําใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติภายในกรอบ  ก็คือบรรทัดฐานของกลุมนั่นเอง 
หรืออาจกลาวไดวาหัวใจของวัฒนธรรมองคการในมุมมองน้ีก็คือ บรรทัดฐานของกลุม นอกจากนั้น
พวกเขายังไดพัฒนามาตรวัดวัฒนธรรมองคการโดยมีบรรทัดฐาน 8 ชนิดเปนดัชนีช้ีวัด  บรรทัดฐาน 
8  ชนิดไดแก รางวัล พฤติกรรมท่ีควรเอาเปนแบบอยาง  ขอมูลขาวสารและการติดตอส่ือสาร  การ
เกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืน การจัดการและทักษะในการบังคับบัญชา โครงสรางองคการ นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติ  การปฐมนิเทศและการฝกอบรม และการแบงสันปนสวนทรัพยากร นอกจากนี้ 
Smircich (1983) ไดจัดแบงวัฒนธรรมองคการออกเปน 5 แนวทางโดยพิจารณาจากพื้นฐานความคิด
ท่ีหยิบยืมมาจากทฤษฎีวัฒนธรรมในวิชามานุษยวิทยา ซ่ึงแบงแนวการศึกษาวัฒนธรรมองคการ 5 
แนวทาง ไดแก การจัดการเปรียบเทียบ (comparative management) วัฒนธรรมองคการ (corporate 
culture) การรับรูและเขาใจในองคการ (organizational cognition) สัญลักษณนิยมองคการ 
(organizational symbolism) และกระบวนการท่ีไมตระหนักถึง (unconscious process) ซ่ึงในสอง
แนวทางแรกน้ันมีมุมมองรวมกันวา วัฒนธรรมเปนบางส่ิงบางอยางท่ีองคการมี หมายความวา กลุม
นี้เช่ือวาวัฒนธรรมองคการ เปนตัวแปรตัวหนึ่งในบรรดาตัวแปรหลายตัวท่ีองคการมีอยู  สวนสาม



แนวทางสุดทายมีมุมมองรวมกันวา ตัวองคการคือวัฒนธรรม ซ่ึงหมายความวา กลุมนี้เช่ือวาทุกส่ิง
อยางในองคการเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงไมสามารถแบงยอยวัฒนธรรมองคการ
ออกเปนตัวแปรตัวหนึ่งได Davis (1984 อางถึงใน Alvesson & Berg, 1992) แบงวัฒนธรรมองคการ
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ ความเช่ือช้ีนํา (guiding beliefs)  และความเช่ือรายวัน (daily beliefs) ความ
เช่ือช้ีนํา เปนส่ิงท่ีมีสถานะสูงกวาความเช่ือรายวัน และเปนส่ิงท่ีใหแนวทางแกความเช่ือรายวัน  ความ
เ ช่ือ ช้ีนํา เปนความเ ช่ือหลักท่ีสําคัญและ  ฝงแนนอยู ในองคการเปนเวลานานจึงไมคอย
เปลี่ยนแปลง   เขาเห็นวาผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดความเช่ือช้ีนํา สวนความเช่ือรายวัน เปน
เร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีกระทําอยูเปนปกติทุกๆ วัน และอาจเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณท่ี
เปล่ียนไป บุคลากรในระดับปฏิบัติการเปนผูกําหนดความเช่ือรายวัน นอกจากนั้นเขายังกําหนดตัว
แบบในการจัดการวัฒนธรรมองคการอีกดวย  ตัวแบบของเขาประกอบดวยตัวแปรตางๆ คือ ความ
เช่ือช้ีนํา กลยุทธ บุคคล โครงสราง ระบบ ความเช่ือรายวัน และผลการปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ตัวแบบการจัดการวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Davis 
 
 นอกจากนี้ Sathe (1985) ไดนําผลสรุปจากการศึกษามาใหคําแนะนําแกผูบริหารในการสืบคน 
การธํารงรักษา และการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในองคการดวยการเสนอตัวแบบในการสืบคน  และ
ตัวแบบในการธํารงรักษาและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ ในตัวแบบสืบคนวัฒนธรรมองคการ 
Sathe แนะนําใหผูบริหารสืบคนโดยมองหาจากสิ่งบงชี้วัฒนธรรมองคการ 4  ประเภท ไดแก 

                  องคการ 

โครงสราง 

บุคคล ความเช่ือรายวัน 

ระบบ 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

บุคคล ความเช่ือช้ีนํา 



อุปกรณเคร่ืองใชรวมถึงการตกแตงสํานักงาน (shared things) ส่ิงท่ีคนพูดคลายกัน (shared saying) 
ส่ิงท่ีคนทําเหมือนกัน (shared  doings) และความรูสึกท่ีคนมีรวมกัน (shared feeling) ในตัวแบบ
ธํารงรักษาและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ  ประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน หรือข้ันตอนตางๆ 
5 ข้ันตอน เร่ิมต้ังแตการจางและการหลอหลอมขัดเกลาบุคลากรใหม การถอดถอนสมาชิกของ
องคการท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากวัฒนธรรมองคการ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากรโดยใช
รางวัลภายนอก (extrinsic rewards) ส่ิงคํ้าจุนพฤติกรรม (justifications  of  behavior) ซ่ึงไดแก คานิยม
และความเช่ือท่ีอยูเบ้ืองหลังพฤติกรรม และข้ันตอนสุดทาย ไดแก การส่ือสารเก่ียวกับวัฒนธรรม  
ดังภาพท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  ตัวแบบการธํารงรักษาและปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Sathe 
       

Schein (1996) ไดช้ีใหเห็นถึงประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น  ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการ ประเด็นแรกเขาชี้ใหเห็นวาวิชาจิตวิทยาองคการ (organizational  psychology) กําลังวิวัฒนาการ
จากเดิม ท่ีเนนการศึกษาวิเคราะหในระดับบุคคล มาสนใจการวิเคราะหในระดับกลุมและองคการ
มากข้ึน  ผลก็คือเกิดแนวความคิดใหมๆ ท่ียืมมาจากวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและจิตวิทยาสังคม 
มาใชศึกษาทําความเขาใจองคการมากข้ึน เชน แนวความคิดเร่ืองบทบาทบรรทัดฐานของคน ประเด็นท่ีสอง             
เขาเห็นวา สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักวิชาการยังไมเขาใจผลกระทบของวัฒนธรรมองคการไดดีเพียงพอ 

1. การจางและการ       
ขัดเกลาบุคลากรใหม 

วัฒนธรรม 
2. การถอดถอนบุคลากร    
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

5. การสื่อสารเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 

3. การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของบุคลากร 

4. สิ่งค้ําจุนพฤติกรรม 



เปนเพราะระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยท่ีใช  กลาวคือ เนื่องจากระเบียบวิธีเชิงปริมาณเปนวิธีการศึกษาท่ี
นักวิชาการสวนใหญคุนเคยมาต้ังแตอดีต  ทําใหนักวิชาการนิยมใชระเบียบวิธีการเชิงปริมาณ (สราง
แบบสอบถามข้ึนมาวัดวัฒนธรรมองคการ) ในการศึกษาวัฒนธรรมองคการ เขาเห็นวาแนวคิด
วัฒนธรรมองคการเหมาะท่ีจะศึกษาทําความเขาใจดวยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ เชน การสังเกตอยางมี
สวนรวม การสัมภาษณแบบเจาะลึก เปนตน ประเด็นท่ีสาม  ตัวองคการอาจไมใชเปนหนวย
การศึกษา (unit of study) ท่ีเหมาะสําหรับแนวคิดวัฒนธรรมองคการ เพราะองคการประกอบดวย
บุคลากรท่ีมาจากสาขาอาชีพตางๆ แตละกลุมสาขาอาชีพเปนวัฒนธรรมยอยวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้น
วัฒนธรรมในองคการ จึงเปนเพียงภาพบางสวนของวัฒนธรรมของกลุมอาชีพตางๆ เทานั้น ประเด็น
สุดทาย เขาเตือนใหนักวิชาการตระหนักถึงความจริงท่ีวา  แนวคิด ระเบียบวิธีการศึกษาและหัวขอท่ี
ศึกษา ลวนเปนผลมาจากบริบท (context)  และวัฒนธรรมในสังคมท่ีพวกเขาดํารงอยู 

ในประเทศไทย มีนักวิชาการท่ีสนใจและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงมีท้ังงานวิจัย  
หนังสือ หรือบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ เชน จงดี  เดชากุลสม (2533 อางถึงใน สุนทร  
วงศไวศยวรรณ, 2540) ไดเขียนบทความชื่อ “สูวัฒนธรรมองคการ” ซ่ึงถือวาเปนบทความแรกของ
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหนังสือของ กริช สืบสนธ์ิ 
(2535, 2538) ช่ือ “สรางวัฒนธรรมใหองคการ  สรางวิถีทางสูความเปนเลิศ” และ “วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการส่ือสารในองคการ”  ซ่ึงกลาวถึงสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการส่ือสาร หรือถายทอด
วัฒนธรรมองคการ เชน ประเพณีปฏิบัติ  เร่ืองเลา  ตํานาน และวีรบุรุษขององคการ  เปนตน  
นอกจากนั้นเนื้อหายังครอบคลุมถึงแนวทางในการเรียนรูวัฒนธรรมองคการ 4 แนวทาง ไดแก  การ
เรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูผานการถายทอดสวนบุคคล  ผานการถายทอดของกลุม  และผานการ
ถายทอดขององคการ  สวน อวยชัย  ชบา (2538) ไดนําเสนองานเขียน ช่ือ “ภาวะผูนําและวัฒนธรรม
องคการ”  นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ความหมาย  ความสําคัญ วัฒนธรรมองคการกับการบริหาร และ
บทบาทของผูนําในการสรางวัฒนธรรม 4 แบบ  คือ วัฒนธรรมแบบมุงตน แบบมุงงาน แบบมุงคน 
และแบบมุงทีมงาน  นอกจากนี้  สุนทร วงศไวศยวรรณ (2540) ไดเขียนหนังสือช่ือ “วัฒนธรรม
องคการ  แนวคิด  งานวิจัย  และประสบการณ”  ซ่ึงนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการเพ่ือ
เปนแนวทางในการวิจัยหรือศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  สวน รังสรรค  ประเสริฐศรี (2544) ก็
ไดนําเสนอหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรม โดยนําเสนอแนวคิดของ
วัฒนธรรมโดยท่ัวไป และเนนวัฒนธรรมในองคการทางธุรกิจเปนสวนมาก นอกจากนี้  วิโรจน  
สารรัตนะ (2548) ไดนําเสนอหัวขอเกี่ยวกับ ปจจัยการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศองคการเชิง
สรางสรรค ในหนังสือช่ือ  “โรงเรียน การบริหารสูความเปนองคการแหงการเรียนรู” ซ่ึงถือไดวา
เปนจุดเร่ิมตนของการนําทฤษฎีทางวัฒนธรรมองคการสูการศึกษาวัฒนธรรมองคการทางการ



บริหารการศึกษา  และนอกจากน้ีก็ยังมีบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการออกมามากข้ึน เนื่องจาก
วัฒนธรรมองคการนั้นเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาองคการใหประสบความสําเร็จ  

ในปจจุบัน นักการศึกษา และนักศึกษา ตางก็เร่ิมใหความสําคัญและสนใจท่ีจะศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการมากข้ึน จะเห็นไดวามีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีแสดงใหเห็นถึงผลของ
วัฒนธรรมองคการตอการพัฒนาองคการ หรือตอประสิทธิผลองคการ โดยเฉพาะในองคการทาง
การศึกษานั้น นักการศึกษา หรือคนท่ีอยูในวงการศึกษา เร่ิมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคการ 
ซ่ึงสวนมากแลวประยุกตแนวคิด ทฤษฎีมาจากองคการทางธุรกิจ  ตัวอยางงานวิจัยทางการศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ เชน สุพรรณี  สมานญาติ (2540)  ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยภูมิ  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  ตรวจสอบเอกสาร และ
เปรียบเทียบผลของวัฒนธรรมในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ผลการวิจัยสรุปไดวา 
โรงเรียนท้ังสองขนาดนั้นมีลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้  พร  ภิเศก (2546) ศึกษา
วัฒนธรรมองคการและปจจัยบางประการท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนเหลาสายวิทยาการของ
กองทัพบก โดยมุงศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนเหลาสายวิทยาการของ
กองทัพบก และเพื่อศึกษาผลของวัฒนธรรมองคการ แนวปฏิบัติ  และความพอใจในงาน โดยใชการ
วิเคราะหอิทธิพล (path analysis) ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคการ สงผลโดยตรงตอประสิทธิผล
โรงเรียน สวน ศุภลักษณ  วิริยะสุมน (2547) นําเสนอวาระปฏิบัติ เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองคการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจวัฒนธรรมองคการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิธีการ
วิเคราะหเอกสารและเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรมากท่ีสุด ใชรูปแบบวัฒนธรรมผสม
สานกันทั้งแบบเครือญาติ  แบบราชการและแบบปรับตัว นอกจากนี้  เอกชัย ชิณโคตร (2549) ศึกษา
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนคาทอลิค สังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนา โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
อนาคต (ethnographic future research)  มีผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในดานปรัชญาการศึกษา 
พันธกิจ  เปาหมาย  ยุทธศาสตร โครงสรางการบริหาร  ซ่ึงเนนรูปแบบการมีสวนรวมและเนน
เครือขายกับองคการอ่ืน 

โดยสรุปแลวการศึกษาวัฒนธรรมองคการต้ังแตอดีตนั้นจะศึกษาวัฒนธรรมองคการ              
ในองคการทางธุรกิจเปนสวนมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวา 
วัฒนธรรมองคการนั้นมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลากรในองคการ  และสงผลตอ
ประสิทธิผลขององคการในท่ีสุด ผูวิจัยมีขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมองคการ  คือ  
นักวิชาการท่ีศึกษาวัฒนธรรมองคการยังมีความเห็นแตกตางกัน ในดานแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และ



การประยุกตใช  งานศึกษาวิจัยวัฒนธรรมองคการสวนใหญใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเปนกรณีศึกษา
ในหนวยงานเดียวเปนสวนมาก สวนในปจจุบันนี้องคการทางการศึกษาไดมีการศึกษา และวิจัย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการมากข้ึน เนื่องจากเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองคการตอการพัฒนา
ประสิทธิผลองคการ  ซ่ึงคลายกับการศึกษาวัฒนธรรมองคการในอดีต คือ มักจะใชวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณมากกวาการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงจริงๆ แลว การศึกษาวัฒนธรรมองคการนั้นควรมีการศึกษา
แบบผสมผสานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยเฉพาะการศึกษาเชิงคุณภาพจะทําใหไดขอมูล
ท่ีตรงกับความเปนจริงและไดขอมูลเชิงลึกมากท่ีสุด ดังนั้นในการศึกษาวัฒนธรรมองคการคร้ังนี้ 
ผูวิจัยจึงใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา  โดยใชกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และใชวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากท่ีสุดท่ีจะนําเสนอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 

1.2    การศึกษาวัฒนธรรมองคการ 
          นักวิชาการในยุคตางๆ ไดศึกษาวิจัย เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงจะเห็นไดวาในแต
ละยุคนั้น นักวิชาการไดใชวิธีการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่หลากหลายและแตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาวัฒนธรรมองคการนั้น มีรายละเอียดดังนี้        
          วัฒนธรรมองคการ เปนตัวแบบในการศึกษา รวมท้ังประเด็นของความเหมือนกัน
หรือตางกันระหวางวัฒนธรรมองคการกับบรรยากาศองคการ โดยนักวิชาการหลายคนเห็นวา
บรรยากาศองคการเปนเพียงการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับองคการ ไมใชความเช่ือ คานิยม และ 
บรรทัดฐานทางสังคม บรรยากาศเปนเพียงส่ิงท่ีปรากฏ เปนฉากหนาของวัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษา
บรรยากาศองคการไมไดชวยใหเจาะลึกลงสูรูปแบบทางเหตุและผล ในการทําหนาท่ีขององคการ 
(Schien, 1992) ซ่ึง Schien ไดแบงวิธีการศึกษาวัฒนธรรมองคการเปน 5 วิธี  คือ การศึกษาแบบ
วิธีการสํารวจ  การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห  การศึกษาแบบชาติพันธุวรรณนา การศึกษาแบบ
ประวัติศาสตร และการศึกษาแบบใหคําปรึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดในแตละวิธีการดังนี้ 

      1.2.1  การศึกษาแบบวิธีการสํารวจ (the survey research approach) โดยพิจารณาวา 
วัฒนธรรมองคการเปนคุณสมบัติของกลุมท่ีสามารถวัดไดดวยแบบสอบถาม โดยสมมติเอาวา           
มิติของวัฒนธรรมตางๆ ในองคการที่จะศึกษาเอาไวลวงหนา  แมวาขอมูลการศึกษาจะไดมาจาก     
กลุมตัวอยางขนาดใหญก็ตาม  แตก็ยังไมสามารถชี้ไดอยางชัดเจนวามิติทางวัฒนธรรมท่ีกําหนด
เอาไวลวงหนานั้นครอบคลุมส่ิงท่ีตองการศึกษาในองคการเพียงใด รวมทั้งวัฒนธรรมองคการซ่ึง
เปนนามธรรมสามารถจะวัดไดดวยเคร่ืองมือซ่ึงเปนแบบสํารวจหรือไม  และวัฒนธรรมในองคการ



ตางๆ อาจเหมือนกัน แตระดับของความเขมท่ีโดดเดนตางกันนั้น เปนส่ิงท่ีควรใหความสนใจ
มากกวาการศึกษาในส่ิงท่ีเหมือนๆ กัน 

      1.2.2   การศึกษาดวยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (the analytic descriptive approach)            
คลายกับการศึกษาดวยวิธีการสํารวจ แตกระทําโดยแยกสวนของวัฒนธรรมองคการออกเปน
องคประกอบยอยตางๆ เพื่องายในการศึกษา เชน พิธีการ เร่ืองเลา สัญลักษณ หรือองคประกอบอ่ืนๆ 
ในทางวัฒนธรรมเพ่ือศึกษาเจาะลึกในแตละประเด็น วิธีการนี้แมจะเปนวิธีการที่ดีแตก็มีจุดออน คือ 
งายตอการลําเอียง (bias) ขาดการยอมรับจากมุมมองอ่ืนๆ รวมทั้งขัดแยงกับแนวการศึกษาแบบ        
องครวม (holistic) ท่ีตองการเขาใจองคการในภาพรวมไมใชแยกสวน 

      1.2.3   การศึกษาแบบชาติพันธุวรรณนา (the ethnographic approach) ไดแนวทาง
การศึกษาจากดานมานุษยวิทยา โดยมีขอสมมติวาจะคล่ีคลายหรือเขาใจโครงสรางตางๆ ในองคการ
ไมได  ถาปราศจากการศึกษาดวยการสังเกตท้ังแบบเจาะลึกและแบบวงกวาง  พรอมท้ังเพิ่มเติม   
ดวยการสัมภาษณขอมูลจากผูท่ีอยูในวัฒนธรรมนั้น  วิธีการนี้จะทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง  
ตอปรากฏการณบางอยางท่ียังไมเคยมีการศึกษาหรือบันทึกเอาไว  ตองศึกษาจากหลายๆ กรณีกอนท่ี
จะสามารถสรุปเปนขอมูลท่ัวไปได  เปนวิธีการศึกษาท่ีมุงเนนไปที่กลุมอาชีพท่ีทําใหการศึกษา            
ในแบบสังเกตการณจํากัดรูปแบบอยูเฉพาะพฤติกรรมกลุมเทานั้น 

      1.2.4 การศึกษาแบบประวัติศาสตร (historical approach) โดยท่ัวไปนั้นแมวา            
นักประวัติศาสตรจะไมคอยศึกษาในแงของวัฒนธรรมองคการก็ตาม  แตวัฒนธรรมองคการก็เปน
รูปแบบหน่ึงขององคการท่ีควรไดรับการวิเคราะหและศึกษาในระยะยาว  จุดออนของวิธีการศึกษา
แบบนี้ก็คลายกับวิธีชาติพันธุวรรณนา  แตสามารถชดเชยไดดวยวิธีการศึกษาแบบเจาะลึก                      
ทางประวัติศาสตรและวิเคราะหตอเนื่องระยะยาว 

      1.2.5   การศึกษาแบบการใหคําปรึกษา (clinical descriptive) องคการที่ใหคําปรึกษาแก
ผูบริหารเพ่ือพัฒนาองคการ สามารถเรียนรูและวิเคราะหบริบทตางๆ ทางวัฒนธรรมองคการได  
เชน  วิธีการกําหนดนโยบาย  การกําหนดระบบการใหรางวัลและพิจารณาความดีความชอบ  และ
กระบวนการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการขององคการ  ผูใหคําปรึกษา (consultant) จะทราบ
ผลกระทบของกระบวนการตางๆ ดังกลาวท่ีมีตอองคการเพื่อใหคําปรึกษา ปรับปรุงองคการใหดีข้ึน  
ซ่ึงวิธีการศึกษาแบบนี้เรียกวาการพัฒนาองคการ 

Martin (1992 อางถึงใน ศิริพงษ  เศาภายน, 2547)  ไดเสนอการแบงกลุมแนวคิด  ในการทํา
ความเขาใจวัฒนธรรมองคการเอาไว 3 กลุม ดังตอไปนี้ 



                   1)  แนวคิดบูรณาการ (integration)  มองวัฒนธรรมองคการเปนองครวมท่ีทําให
เกิดเอกภาพและความสามัคคี วัฒนธรรมองคการคือส่ิงท่ีมีรวมกันในองคการ เชน ความเช่ือ  
คานิยม  ความหวัง  รูปแบบการตีความและขอสมมติรวม ทําใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวรวมกันในองคการ 
                   2)  แนวคิดความแตกตาง (differentiation)  ศึกษากลุมวัฒนธรรมยอยท่ีบางคร้ัง   
อาจเกิดความขัดแยง หรือ ความสามัคคีกัน การวิจัยมุงวิเคราะหลงไปถึงกลุมยอยในองคการ ซ่ึงขาด
ความสอดคลองในการรับรูวัฒนธรรมองคการท้ังในการปฏิบัติ สัญลักษณและเนื้อหา 
                   3)  แนวความคิดแบบแยกสวน (fragmentation)  ศึกษาความซับซอนคลุมเครือ    
ในการแสดงออก  และการตีความอยางหลากหลายของวัฒนธรรมองคการ  ชวยใหเกิดการอธิบาย
ปรากฏการณทางวัฒนธรรมองคการอยางหลากหลาย  และไมมองวาวัฒนธรรมองคการมีสภาพคงท่ี   
วัฒนธรรมองคการดึงคนมารวมกันเปนคร้ังคราวตามสถานการณ และวัฒนธรรมองคการเปล่ียนไป
เม่ือประเด็นเปล่ียนไป การแสดงออกทางวัฒนธรรมองคการมีลักษณะคลุมเครือและเปล่ียนแปลง
ไปเร่ือยๆ  

นอกจากนี้ Cameron and Ettington (1988) ยังไดสรุปลักษณะการศึกษาวัฒนธรรมองคการ
ในลักษณะท่ีสอดคลองกันดังนี้ 

1)   การศึกษาแบบมานุษยวิทยา  แบงออกเปน 2 กลุมแนวคิด  คือ 
      1.1)  กลุมหนาท่ีนิยมดั้งเดิม (functionalist  tradition)  ซ่ึงเปนรูปแบบการศึกษาแบบ

องครวม (holistic studies) โดยเช่ือวา ความเชื่อและคานิยมทํางานรวมกันอยางไรในการใชเปน
เคร่ืองมือควบคุมสมาชิก  การศึกษาเนนการสังเกตในสนาม และอาจเสริมดวยการวิเคราะหเอกสาร
หรือหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี  
       1.2)  กลุมศึกษาสัญลักษณ (semiotic tradition) เปนการศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ
ในทางภาษา  สัญลักษณ  และพิธีกรรมตางๆ  

2)   การศึกษาแบบสังคมวิทยา  การศึกษาในชวงแรกเร่ิมนั้นเปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ
และพัฒนามาเปนการศึกษาเชิงประจักษ  มี  2  แนวทาง  คือ 
       2.1) แนวท่ีมองวาวัฒนธรรมองคการเปนกรอบในการรับรูของบุคคล  โดยผูวิจัยพัฒนา
กรอบการศึกษาเพื่อตีความชีวิตทางสังคม  ผานมุมมองของผูท่ีมีสวนรวมในสถานการณท่ีกําหนด  
วิธีการศึกษาแบบนี้มองวาบุคคลยึดม่ันอยูกับสถาบัน 

      2.2) แนวการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับกลุมมากกวาบุคคล  วิเคราะหวัฒนธรรม
องคการวาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมและพฤติกรรม  ผูวิจัยศึกษากลุมและพัฒนาแนวการ
ตีความตามสถานการณ 



การ ศึกษาวัฒนธรรมองคก ารของทั้ งสองแนวทางนั้ น มีข อ ท่ีแตกต า งกัน  คื อ                         
ทางสังคมวิทยา  ศึกษาวัฒนธรรมองคการวา เปนตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอโครงสรางองคการ  ผลการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ขณะท่ีทางมานุษยวิทยาศึกษาวัฒนธรรมองคการวาเปนตัวแปรตาม
หรือส่ิงท่ีถูกอธิบายหรือพยากรณ  รวมท้ังทางสังคมวิทยาศึกษาวัฒนธรรมองคการวาเปนบางส่ิง
บางอยางท่ีองคการมี โดยเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนหนึ่งในหลายๆ รูปแบบท่ีชวยอธิบายผลการ
ปฏิบัติงานขององคการ  ขณะท่ีทางมานุษยวิทยาศึกษาวัฒนธรรมองคการวาเปนบางส่ิงบางอยาง  
ซ่ึงองคการเปนอยูโดยเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหลักในการอธิบายองคการ 

การศึกษาวัฒนธรรมองคการน้ัน  อาจใชวิธีการศึกษาหลายรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตาม
วัตถุประสงค  ซ่ึงวัฒนธรรมองคการในองคการตางๆ มีลักษณะและรูปแบบการถายทอดออกมาให
สังเกตเห็นและรับรูไดในมิติท่ีแตกตางกัน ซ่ึง Sergiovanni and Starrat (1993)  เห็นวา การศึกษา
วัฒนธรรมองคการเปนการศึกษาวา องคการดําเนินการอยางไรและใหความสําคัญเร่ืองอะไร  
อยางไร  โดยจะศึกษาใน 3 มิติ คือ 1) แนวปฏิบัติท่ีกระทําอยางสม่ําเสมอ  2) การปรับตัวใน
สถานการณตางๆ และ 3) การถายทอดวัฒนธรรมแกสมาชิกใหม โดยการศึกษาจากประวัติและ
ประเพณีขององคการ  รูปแบบของความเช่ือ  บรรทัดฐาน และรูปแบบของพฤติกรรม   Firestone 
and Wilson (1985 อางถึงใน ศิริพงษ  เศาภายน, 2547)ใหทัศนะวา  การศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรม
องคการควรศึกษา  3  เร่ือง  1) เนื้อหาของวัฒนธรรม  เชน ระบบความเช่ือ  บรรทัดฐาน  และ
ประเพณี  2) พฤติกรรมการแสดงออกหรือสัญลักษณท่ีปรากฏใหเห็น  เชน  พิธีกรรม  พิธีการ  
กิจกรรมตางๆ  รางวัลท่ีไดรับจากการแขงขันหรือรางวัลจากผลงานในกิจกรรมเร่ืองราว  เร่ืองเลา
ตางๆ และ 3) วิธีการถายทอดวัฒนธรรมหรือวิธีการส่ือความหมายของวัฒนธรรม เชน รูปแบบการ
ส่ือสาร เปนตน  Sergiovanni  (2001)  มีความเห็นสอดคลองกับ Hoy and Miskel (1991)  โดยเห็น
วาการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียน  โดยเนนดานวัฒนธรรมนั้น สวนใหญศึกษาโดยวิธีการ
ทางชาติพันธุวรรณนา  (ethnography) เพราะวัฒนธรรมมีความซับซอน  เปนพลวัต   มีการ
เปล่ียนแปลง เคล่ือนไหวได  นอกจากนี้ Steinhoff and Owens (1989) กลาววา ในการศึกษาโดยใช
วิธีการทางชาติพันธุวรรณนานั้นตองใชการสังเกต  สัมภาษณ  การวิเคราะหเอกสาร  ซ่ึงตองใช
เวลานาน  ซ่ึงพวกเขาใชยุทธวิธีการสืบคนโดยยึดนิยามและแบบจําลองวัฒนธรรมของ Schein  มา
เปนกรอบแนวคิดในการออกแบบเพื่อสํารวจหาวัฒนธรรม และกําหนดตัวแปรของวัฒนธรรม
โรงเรียน ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญทางสัญลักษณของวัฒนธรรม โดยแบงวัฒนธรรมออกเปน             
6 มิติ คือ 1) ประวัติความเปนมาขององคการ 2) เร่ืองราวหรือเร่ืองเลาเกี่ยวกับองคการ 3) บุคคล
ดีเดนหรือบุคคลตัวอยางท่ีเปนสัญลักษณขององคการ 4) บรรทัดฐานของพฤติกรรมหรือความ



คาดหวังในพฤติกรรมขององคการ 5) คานิยมท่ียอมรับและความเช่ือขององคการ และ 6) ประเพณี
และพิธีการท่ีแสดงถึงคานิยมทางสัญลักษณขององคการ  ซ่ึงมิติเหลานี้มีความเกี่ยวโยง สัมพันธกัน  

 สวน Owens (2001)  เห็นวาวัฒนธรรมไมสามารถศึกษาไดโดยตรง  แตจะสรุปอางอิง           
มาจากการศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การศึกษาส่ิงประดิษฐ  ผลงานสรางสรรคและสัญลักษณ
ท่ีปรากฏในองคการ  ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาวิจัยในวิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ซ่ึง 
Owen ใหทัศนะวา วัฒนธรรมองคการอาจศึกษาหรือสังเกตจากการแสดงออกใหเห็นไดในหลาย
ลักษณะ  เชน  จากขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีองคการประพฤติปฏิบัติ  จากพิธีกรรม  จากระบบ
ความคิด  จากความเช่ือ  จากทัศนคติ  จากคานิยม  ตลอดจนปรัชญาท่ีสมาชิกในองคการยึดถือ
ประพฤติปฏิบัติรวมกันอยางเหนียวแนนและอยางแพรกระจายในวงกวาง  ซ่ึงแหลงของวัฒนธรรม
องคการดังกลาว  แสดงดังภาพท่ี  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  3  แหลงวัฒนธรรมในองคการตามทัศนะของ  Owens 
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 Schein (1996) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีเปนองคประกอบสําคัญขององคการ 6 
ประการ คือ 
 1)  มีระเบียบเชิงพฤติกรรมท่ีสังเกตได (observed behavioral regularities) เม่ือสมาชิก
องคการมีปฏิสัมพันธกัน จะใชภาษาคําศัพท พิธีกรรมและพิธีการตางๆ มีความสัมพันธกับการยอม
ทําตามและการแสดงออกรวมกัน 
 2)  มีปทัสถาน (norms) ซ่ึงเปนมาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีวิวัฒนข้ึนในกลุมทํางาน เชน 
ทํางานยุติธรรมและจายคาแรงยุติธรรม  ผลกระทบของพฤติกรรมกลุมทํางานซ่ึงมีปทัสถานของ
กลุมเปนตัวกําหนด สงผลตอมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 3)  มีคานิยมโดดเดน (dominant values)  องคการผลักดันและคาดหวังใหสมาชิกของ
องคการมีคานิยมสําคัญรวมกัน ตัวอยางท่ีเห็นชัดในโรงเรียนคือ การปฏิบัติงานในระดับสูงของครู
และนักเรียน อัตราการขาดเรียนตํ่า การออกกลางคันตํ่าและประสิทธิภาพสูง เปนตน 
 4)  มีปรัชญา (philosophy)  เปนนโยบายในการนําความเช่ือขององคการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ตอพนักงานและลูกคา ตัวอยางเชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคํากลาวปรัชญาหรือคํากลาวพันธกิจเปน
แนวทางสําหรับปฏิบัติงาน 
 5)  มีกฎ (rules)  แนวทางสําหรับการดําเนินไปในองคการ หรือ “เชือก” ท่ีผูมาใหมตอง
เรียนรูเพื่อใหเปนสมาชิกซ่ึงเปนท่ียอมรับ 
 6)  มีความรูสึก (feelings)  ความรูสึกคือบรรยากาศโดยรวมท่ีมีการสื่อในองคการ โดย
โครงสรางทางกายภาพ และวิธีการซ่ึงสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอลูกคาหรือบุคคลภายนอก 
 ท้ังหมดนี้ไมมีคุณลักษณะใดโดยตัวเองเปนตัวแทนความสําคัญของวัฒนธรรมองคการ  
อยางไรก็ดีเม่ือรวมกันเขาท้ังหมดจึงสะทอนภาพใหเห็นความคิดรวบยอดของวัฒนธรรมองคการ 
ซ่ึงวัฒนธรรมองคการ มีความสัมพันธกับแนวคิดรวบยอดอ่ืนๆ ในการบริหารการศึกษา ไดแก 
โครงสรางองคการ  การจูงใจ  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การส่ือสาร  

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดย
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวัฒนธรรมองคการของ 
Schein (1992) ซ่ึงเปนแนวทางการศึกษาจากดานมานุษยวิทยา โดยมีขอสมมติวาจะคล่ีคลายหรือ
เขาใจโครงสรางตางๆ ในองคการไมได  ถาปราศจากการศึกษาดวยการสังเกตท้ังแบบเจาะลึกและ
แบบวงกวาง  พรอมท้ังเพิ่มเติมดวยการสัมภาษณขอมูลจากผูท่ีอยูในวัฒนธรรมนั้นวิธีการนี้จะทําให
เกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอปรากฏการณบางอยางท่ียังไมเคยมีการศึกษาหรือบันทึกเอาไว  ตอง
ศึกษาจากหลายๆ กรณีกอนท่ีจะสามารถสรุปเปนขอมูลท่ัวไปได  เปนวิธีการศึกษาท่ีมุงเนนไปท่ี
กลุมอาชีพท่ีทําใหการศึกษา ในแบบสังเกตการณจํากัดรูปแบบอยูเฉพาะพฤติกรรมกลุมเทานั้น ซ่ึง



การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาน้ี ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ตั้งแตระดับส่ิงประดิษฐ แนวความคิด ความเช่ือ คานิยม และปทัสถาน เปนตน ผูวิจัยใชวิธีการ           
ในการเก็บรวบรวมขอมูลหลากหลาย ท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวม  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา  การจดบันทึก และการวิเคราะหเอกสาร และใชแนวคิดใน
การบูรณาการการศึกษาวัฒนธรรมองคการ โดยมองวาวัฒนธรรมองคการคือส่ิงท่ีมีรวมกันใน
องคการจนเกิดความสอดคลองและชัดเจนในการปฏิบัติ    ทําใหสมาชิกรับรูและเกิดความหวังและ
คานิยมท่ีกําหนดทิศทางของการกระทําสูประสิทธิผลองคการ 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการนั้น ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ตางๆ ของวัฒนธรรมองคการ โดยนําเสนอเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมองคการ  แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  องคประกอบขององคการและวัฒนธรรมองคการ  ลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการ  รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ  หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ และระดับของ
วัฒนธรรมองคการ เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และทฤษฎีวัฒนธรรมองคการและเปน
พื้นฐานสูการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่ปรากฏอยูในโรงเรียน โดยมี
รายละเอียดในแตละประเด็นดังตอไปนี้  

2.1  ความหมายของวัฒนธรรมองคการ 
    ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้น การศึกษาความหมาย

ของวัฒนธรรมองคการ เปนส่ิงสําคัญเบ้ืองตน  เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับนิยามหรือความหมาย
ของวัฒนธรรมองคการอยางลึกซ้ึง โดยศึกษาต้ังแตความหมายของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงคําวา 
วัฒนธรรมนั้นมีคําจํากัดความท่ีหลากหลาย และในคําจํากัดความเหลานั้นไดรวมเอาคําตางๆ เหลานี้
เขาไวดวย คือ ความคิด (ideal) แนวคิด (concept)  อุดมการณ (ideology)  คานิยม (value) ทัศนคติ  
(attitude) เปาหมาย (goal) ปทัสถาน (norm) พฤติกรรมการเรียนรู (learned behavior) สัญลักษณ 
(symbol) พิธี (rite) พิธีการ (ritual) ประเพณี (custom) เร่ืองเลาขาน (myth) หรือส่ิงประดิษฐ 
(artifacts) เชน เคร่ืองมือหรือตัวแทนทางวัตถุอ่ืนๆ ภายใตความหลากหลายของแนวคิดดังกลาวนั้น 
ทําใหเกิดความเขาใจ และมีขอสมมติท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและองคประกอบทางวัฒนธรรม  รวมท้ัง
เกิดแนวคิดท่ีคลุมเครือจากคําจํากัดความท่ีสะทอนออกมาจากสํานักศึกษาตางๆ (Roberts & Hunts, 
1991) ในอดีตมีการแปลความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ออกมามากมาย   ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
มุมมองของแตละคนวาจะมองวัฒนธรรมในรูปแบบใด  1)  นักมานุษยวิทยาอาจมอง
วัฒนธรรมวาเปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบัติสืบตอกันมาภายในกลุมชนกลุมหนึ่ง            



2) นักสังคมวิทยาอาจมองวาเปนความเช่ือ คานิยมและบรรทัดฐานของสังคมหนึ่งๆ ท่ีมีผลตอการ
กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม และ 3) นักบริหารและจัดการอาจมองวา วัฒนธรรม คือ กล
ยุทธ ลักษณะโครงสรางขององคการ และการควบคุมภายในองคการ (สุพานี  สฤษฎวานิช, 2545)  
ซ่ึง มาฆะ  ภูจินดา (2550) ไดสรุปไววา วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีตองส่ังสม และยึดถือปฏิบัติกันมาอยาง
ชานาน จึงจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมมนุษยได สวนคําวา “วัฒนธรรมองคการ”  อาจมีความหมาย
แตกตางกันออกไปตามความคิดของ แตละคนหรือแตละองคการ วิชามานุษยวิทยา (anthropology) 
เปนแมแบบหนึ่งของแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นักทฤษฎีองคการ นํามาเปนพื้นฐานความคิดของ
วัฒนธรรมองคการ  ปลายศตวรรษท่ี  19  Sir  Edward  B. Tyler  เปนนักมานุษยวิทยาคนแรกท่ีใชคํา
วา “วัฒนธรรม”  และนิยามความหมายของวัฒนธรรมองคการไวในหนังสือ  Primitive  Culture  ซ่ึง 
Tyler นิยามความหมายของวัฒนธรรมองคการ วา “เปนผลรวมอันซับซอน (complex whole) อัน
ประกอบดวยความรู ความเช่ือ ศิลปะ  ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ตลอดจนความสามารถและ
อุปนิสัยตางๆ อันเปนผลมาจากการเปนสมาชิกขององคการ”   
         Robbins (2001) ใหความหมายวัฒนธรรมองคการ วาหมายถึง ระบบที่มีความเขาใจ
และมีการใหความหมายรวมกัน (share meaning) เปนการวิเคราะหท่ีใกลชิดกวาของสมาชิก         
ในองคการน้ันๆ ระบบของการมีความเขาใจรวมกันนี้คือ กลุมลักษณะเฉพาะที่องคการน้ันๆ         
ใหความสําคัญในแนวทางประพฤติปฏิบัติ และแนวทางการกระทํา เชน การคิดริเร่ิม จะสงเสริม  
ใหมีความคิดริเร่ิมไดมากแคไหน การเส่ียงจะสงเสริมใหกลาเส่ียงมากนอยแคไหน การรวมมือ      
จะสงเสริมใหรวมมือกันมากนอยแคไหน การควบคุมจะมีการควบคุมมากนอยแคไหน การ
สนับสนุนของผูบริหารระดับสูงจะมีมากนอยแคไหน  การจัดการกับความขัดแยงในงานจะจัดการ
อยางไร  การติดตอส่ือสารจะใชวิธีการแบบใด การสนใจในรายละเอียดหรือผลลัพธ การให
ความสําคัญกับคนหรืองานเปนสําคัญ สงเสริมการทํางานเปนทีมมากนอยแคไหน และสงเสริมการ
ทํางานเชิงรุกมากนอยแคไหน เปนตน และวัฒนธรรมองคการนั้นมีลักษณะเปนชุดของคุณลักษณะ
เดนท่ีองคการเห็นคุณคาหรือยอมรับวาเปนส่ิงดี  ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 10 ประการ คือ 1) การริเร่ิม
รายบุคคล (individual initiative) เปนความอิสระท่ีแตละคนมีในงานท่ีรับผิดชอบ  2) ความอดทน
เส่ียงภัย (risk tolerance) เปนระดับท่ีทําใหเปล่ียนแปลงส่ิงใหมๆ 3) ทิศทาง (direction)  คือ กําหนด
วัตถุประสงคและส่ิงท่ีคาดหวังในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4) บูรณาการ (integration) เปนการ
ประสานงาน  ประสานความคิด  ใหเกิดความหลากหลาย และมีสวนรวมในการทํางาน 5) การ
สนับสนุนการบริหาร (management support) ผูบริหารตองติดตอส่ือสารกับบุคลากร เพื่อสนับสนุน
ชวยเหลือ ท้ังปจจัยในการทํางานและแนวทางในการทํางาน  6) การควบคุม (control) การกําหนด
กฎระเบียบ ในการควบคุมพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร เพ่ือสรางวัฒนธรรมเกี่ยวกับวินัย



ในการทํางาน 7) ความกระจาง (identifying) บุคลากรทุกคนท่ีเขาสูองคการ จะตองเขาใจใน
ภาพรวมของวัฒนธรรมองคการ เรียนรูท่ีจะปรับตัวใหเขากับระบบการทํางานขององคการ 8) ระบบ
รางวัล (reward  system) บุคลากรท่ีไดรับรางวัล จะตองยึดพื้นฐานท่ีเกณฑการปฏิบัติงาน 9) ความ
อดทนตอความขัดแยง (conflict tolerance) ทุกคนในองคการจะตองอดทนตอการวิพากษวิจารณ
อยางเปดเผย โดยปฏิบัติดวยความบริสุทธ์ิใจ แตจะส้ินสุดเม่ือไดรวมกันตัดสินใจแลว 10) แบบ
แผนการติดตอส่ือสาร (communication  patterns) การติดตอส่ือสารในองคการถูกจํากัดไวตามสาย
บังคับบัญชาที่เปนทางการ  จะเห็นไดวาวัฒนธรรมขององคการจะครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ
ตางๆ ภายในองคการ คานิยม หลักความเช่ือ บรรทัดฐาน ปรัชญา แนวปฏิบัติตางๆ ขององคการท่ี
เปนท่ีรับรูและเขาใจรวมกันในองคการนั้น รวมท้ังบรรยากาศในการทํางานขององคการนั้นๆ ดวย   
นอกจากนี้ Kluckhohn (1951 อางถึงใน ศิริพงษ  เศาภายน, 2547) ไดระบุลักษณะของวัฒนธรรมไว 
8 ประการ คือ 1) วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีศึกษาเรียนรูได 2) วัฒนธรรมมีกําเนิดจากองคประกอบ
ชีววิทยา สภาพแวดลอม จิตวิทยา และประวัติศาสตรของมนุษย 3) วัฒนธรรมมีโครงสรางและ
รูปแบบ  4) วัฒนธรรมแบงไดเปนสวนและเปนเร่ืองๆ ไป 5) วัฒนธรรมไมคงท่ี เปล่ียนแปลงไปได
เสมอ  มีการเคล่ือนไหว ปรับปรุง 6) วัฒนธรรมมีความหลากหลาย  แมแตในคนกลุมเดียวกัน 7) 
วัฒนธรรมแสดงออกถึงระเบียบ กฎตางๆ ท่ีใชวิธีการทางวิทยาศาสตรวิเคราะหได  8) วัฒนธรรม
เปนเครื่องมือท่ีบุคคลปรับใหเขากับสภาพแวดลอมโดยรวมของตน และเปนชองทางใหบุคคล
แสดงออกซ่ึงความสรางสรรค หรืออีกแนวคิด คือ วัฒนธรรมสามารถอธิบายไดวาเปนระบบท่ีสราง
ข้ึนในอดีต แสดงถึงรูปแบบของความเปนอยู   ซ่ึงมักจะยึดถือรวมกันโดยสมาชิกของกลุม ในชวง
เวลาใดชวงเวลาหน่ึง  หรืออาจใหคําจํากัดไดวาเปนความคิด ความรู และความหมายท่ีคนมีรวมกัน 
เปนรูปแบบของพฤติกรรมท่ีถายทอดทางสังคม ซ่ึงจะชวยโยงคนเขาในกลุม ในชุมชน และสภาพ
วัฒนธรรมเปนระบบเครือขายทางสังคม   
       Schien (1999)  กลาววา วัฒนธรรมประกอบดวยส่ิงท่ีปฏิบัติกันจนคุนเคยเปนนิสัย และ
ยังมีแนวโนมท่ีจะประพฤติปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ไมวาจะเปน รูปแบบการใชภาษา  
คานิยม  ทัศนคติ  ความเช่ือ  ประเพณีและรูปแบบแนวคิด วัฒนธรรมองคการ คือ ทัศนคติและ
คานิยมของสมาชิก ในองคการ วิธีการจัดการและพฤติกรรมการแกปญหาของคนในองคการนั้น 
วัฒนธรรมไมใชพฤติกรรมหรือส่ิงของเคร่ืองใช  แตเปนขอตกลงท่ีอยูใตคานิยมและกําหนดรูปแบบ
พฤติกรรมตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช  สถาปตยกรรม การจัดท่ีทํางาน การแตงกาย เปนตน ในทัศนะ
ของ Bormann (1983) เห็นวาสวนประกอบสําคัญของวัฒนธรรมองคการ คือ กฎเกณฑ  ขอปฏิบัติท่ี
ยึดถือรวมกัน  เร่ืองราวบอกเลาเกี่ยวกับอดีต ประเพณีปฏิบัติท่ียึดเหน่ียวสมาชิกใหมีพื้นฐานท่ีเปน
เอกลักษณเดียวกันในองคการ วัฒนธรรมองคการไดรับอิทธิพล และหลอหลอมโดยวัฒนธรรมของ



สังคม  และมองวาวัฒนธรรมนั้นเกิดจากการดิ้นรนของมนุษย  เพื่อจัดการกับความไมแนนอนและ
เพื่อสรางความเปนระเบียบในสังคม  เปนเร่ืองของความเขาใจรวมท่ีสําคัญในหมูสมาชิก และเปน
วิวัฒนาการท่ีไมหยุดนิ่งท่ีสงผลตอกันไปยังสมาชิกใหมดวยการส่ือสาร  วัฒนธรรมองคการไดรับ
การพิจารณาวาเปนโครงสรางทางสังคมในสวนท่ีเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ช้ีนําการรับรูและการคิด 
สรางมาตรฐานแนวคิดและการตัดสินใจ แนวคิดดังกลาวเกิดจากกระบวนการของปฏิสัมพันธทาง
สังคม  ซ่ึงมีจุดมุงหมายหลักในการแกปญหาองคการ  

เม่ือกลาวถึงวัฒนธรรมองคการมักจะหมายถึง วัฒนธรรมเดน (dominant culture)   ของ
องคการน้ันๆ โดยวัฒนธรรมเดนเปนคานิยมรวมหลักในองคการที่ไดรับการยอมรับและปฏิบัติ
รวมกันอยางแพรหลายในหมูสมาชิก  แมวาบางองคการอาจจะมีวัฒนธรรมยอยอีกหลายอยางก็ตาม 
และคําวาวัฒนธรรมองคการเปนคําพรรณนาวัฒนธรรม (descriptive term) ไมใชการที่สมาชิกชอบ
หรือไมชอบวัฒนธรรมนั้นซ่ึงแตกตางกับความพึงพอใจท่ีเปนการประเมินสภาพการณ (evaluation)  
งานวิจัยทางวัฒนธรรม จึงเปนการวัดวาผูปฏิบัติงานรับรูเกี่ยวกับองคการวาเปนอยางไร ไมใชการ
ประเมินวาชอบหรือไมชอบวัฒนธรรมองคการนั้น (Robbins, 1997) วัฒนธรรมองคการไดรวมเอา
หนาท่ีทางการบริหาร และคุณลักษณะขององคการเขาไวดวยกัน  เปนผลจากอิทธิพลของโครงสราง  
ธรรมชาติของผลผลิตและบริการ ประวัติศาสตร  การบริหารจัดการ รวมทั้งกิจกรรมสัมพันธของ
สมาชิกและวัฒนธรรมของชาติ  ทุกองคการที่เปนทางการ จะมีลักษณะขององคการที่ไมเปน
ทางการแฝงอยูในรูปของ กฎ  กระบวนการ  รวมท้ังวิธีการมีปฏิสัมพันธของสมาชิก  เกิดเปนการมี
ทัศนคติ  ความเช่ือ  และความเขาใจรวมกันในหมูผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลกระทบอยางสําคัญตอบุคคล 
กลุม และประสิทธิผลองคการ วัฒนธรรมองคการ  คือ ส่ิงท่ีอธิบายสภาพแวดลอมภายในองคการที่
รวมเอาขอสมมติ (set of assumptions) ความเช่ือและคานิยมท่ีสมาชิกขององคการมีรวมกันและใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อมีปฏิสัมพันธกับโครงสรางอยางเปนทางการ ในการกําหนด
รูปแบบพฤติกรรม วัฒนธรรมเกี่ยวของกับการมีความหมายหรือการตีความรวม ซ่ึงสวนมากรูกัน
ภายในและมีลักษณะเฉพาะกลุม และมุงการกระทําเพ่ือเผชิญปญหาในการปรับตัวและสรางการ 
บูรณาการ วัฒนธรรมถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของสมาชิกในองคการซ่ึงจะมีการ
ถายทอดจากคนรุนเกาไปยังคนรุนใหมตลอดเวลา  แตละองคการมีลักษณะของวัฒนธรรมที่มีความ
แตกตางกันออกไป และสมาชิกภายในองคการจะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมในองคการท่ีตน
ปฏิบัติงานอยู เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ การรับรูตอไป (Griffin & Moorhead, 2007)  
ในขณะท่ี Robbins (2000)  เห็นวา  วัฒนธรรมองคการ  เปนปรัชญาท่ีช้ีนํานโยบายขององคการไป
ยังบุคลากร ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4  พัฒนาการของวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Robbins 
 

       ในป ค.ศ. 1952  นักมานุษยวิทยาท่ีมีช่ือเสียง 2 คน คือ Alfred  Kroeber  และ Clyde  
Kluckhohn  ไดสํารวจงานเขียนทางมานุษยวิทยา และพบวานักมานุษยวิทยา ใหความหมายของ
วัฒนธรรมไวแตกตางกันออกไปถึง 164 ความหมาย  เชน วัฒนธรรมมิใชพฤติกรรมท่ีสังเกตได แต
เปนระบบความเช่ือ (belief system) และคานิยมทางสังคม (social values) ซ่ึงอยูเบ้ืองหลังพฤติกรรม
มนุษย  และไดสรุปเปนหนังสือท่ีใหความหมายท่ีแตกตางกันเปนจํานวน 58 เร่ือง มีท้ังนิยามอยาง
งายๆ ท่ีเปนวัฒนธรรมในระดับส่ิงประดิษฐและความหมายท่ีซับซอนมากข้ึน ท่ีมาจากแนวคิดของ
นักวิชาการหลายสาขา เชน   นักมานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  นักจิตวิทยา นักประวัติศาสตร               
นักการศึกษา (Owen & Steinhoff, 1989) วัฒนธรรมจึงมีความหมายแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค
ของผูท่ีตองการศึกษา โดยนิยามภายในขอบเขต ของเร่ืองนั้นๆ บางคนก็บอกวาวัฒนธรรมคือ         
วิถีชีวิตของคนในสังคม (ยศ  สันติสมบัติ, 2537)   
       นักทฤษฎีองคการ สนใจศึกษาวัฒนธรรมองคการอยางกวางขวาง ในปลายทศวรรษ  
1970 นิยามวัฒนธรรมองคการของนักทฤษฎีองคการจึงมีหลายนิยามเชนเดียวกัน เชน 1) วัฒนธรรม
องคการ หมายถึง กฎเกณฑท่ีไมเปนทางการ (implicit  rules) ในองคการ กฎเกณฑดังกลาวเปนส่ิงท่ี
บุคลากรใหมตองเรียนรูเพื่อท่ีจะสามารถทํางานในองคการนั้นได  2) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติกันอยางสมํ่าเสมอ  ขณะที่บุคคลติดตอเกี่ยวของกับผูอ่ืน เชน พิธีการตางๆ ใน
องคการ   ธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในองคการ  งานฉลองในโอกาสตางๆ  ขององคการ                        
3) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ  ปทัสถาน (basic  assumption) หรือ
คานิยมท่ีมีอยูรวมกันภายในจิตใจของคนจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญภายในองคการ ซ่ึงใชระบบ
ความรู ความคิดรวมนี้เปนแนวทางในการคิด  การตัดสินใจ  และการทําความเขาใจสภาพแวดลอม
ภายในองคการ สามารถสังเกตไดวา ระบบความรูความคิดรวม  มีลักษณะเปนนามธรรมอยูภายใน
จิตใจ หรือหัวคิดของคน มิใชพฤติกรรมภายนอกท่ีสังเกตเห็นไดอยางเปนรูปธรรม  4) วัฒนธรรม
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ผูบริหารสูงสุด 
 

สังคม 
 



องคการ หมายถึง ความหมายของเหตุการณและพฤติกรรมตางๆ ภายในองคการ ท่ีสมาชิกองคการ
จํานวนหนึ่งหรือสวนใหญเขาใจรวมกัน  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา เปนความเขาใจรวมกันของ
คนจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญท่ีมีตอเร่ืองราวท้ังหลายในองคการ 5) วัฒนธรรมองคการ หมายถึง 
บรรทัดฐานของกลุม (group norm)  ซ่ึงก็คือ มาตรฐาน (standard) ของพฤติกรรมท่ีคาดหวัง หรือ
สนับสนุนใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติตาม  6) วัฒนธรรมองคการ  หมายถึง  ส่ิงประดิษฐ (artifacts)  
ภายในองคการ ส่ิงประดิษฐภายในองคการอาจเปนรูปรางของอาคาร  ลักษณะของเฟอรนิเจอร และ
การตกแตง  การวางผังโตะทํางาน ตราขององคการ (organizational logo) นักทฤษฎีองคการที่นิยาม
วัฒนธรรมองคการในแนวนี้เช่ือวาส่ิงประดิษฐตางๆ ดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ขององคการ รวมถึงสะทอนภาพพจนขององคการตอสาธารณชนดวย  7) วัฒนธรรมองคการ 
หมายถึง ส่ิงตางๆ อันประกอบดวยส่ิงประดิษฐ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ คานิยม 
อุดมการณ ความเขาใจ และปทัสถานของคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญภายในองคการ  การนิยาม
วัฒนธรรมองคการในลักษณะนี้ เปนการรวมความหมายของวัฒนธรรมองคการหลายความหมายท่ี
กลาวมาขางตนเขาดวยกัน  เปนการนิยามในลักษณะท่ีวา วัฒนธรรมองคการประกอบดวย
องคประกอบตางๆ (elements) หลายองคประกอบรวมเขากัน (Sathe, 1985)   
   กริช  สืบสนธ์ิ (2538) ไดแบงวัฒนธรรมองคการเปนกลุมความหมายได 3 กลุม  ดังนี้ 
   กลุมท่ี 1  ความหมายท่ีอธิบายวัฒนธรรมในลักษณะกวางๆ วาเปนผลรวมของส่ิงตางๆ     
ท่ีมนุษยคิด สราง และพัฒนาข้ึน  วัฒนธรรมองคการ หมายถึง  ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  เพื่อใหมี
ความหมายในการบูรณาการความรูและความรูสึกเกี่ยวกับโลก ใหสามารถเขาใจและมีความ
สะดวกสบายในการอยูรวมกัน  มีท้ังวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ ซ่ึงเปนผลจากการส่ังสม
ประสบการณ  ความรู ความสามารถ ภูมิธรรม และภูมิปญญาท้ังหมดท่ีชวยใหมนุษยในสังคมนั้นๆ 
อยูรอด และเจริญสืบตอมาได และเปนอยูอยางท่ีเปนในบัดนี้ วัฒนธรรมเปนท้ังผลผลิต และผลที่ได
จากภูมิปญญาของสมาชิกรุนกอนในสังคม และเปนกระบวนการ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสรางและพัฒนา
ปรับปรุงข้ึน  แลวถายทอดใหแกสมาชิกใหมไดเรียนรูถึงวิถีทางที่ดําเนินอยูดวยกระบวนการเรียนรู
ทางสังคม เปนระบบของความสัมพันธของมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ เปนผลรวมของความ
ซับซอนทั้งหมดท่ีประกอบดวยความรู  ความเช่ือ ศิลปะ กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอ่ืนๆ 
ท่ีมนุษยไดมาในฐานะสมาชิกของสังคม เปนผลรวมของลักษณะอันเดนชัดในทางจิตใจ  วัตถุ 
ปญญาและอารมณ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะของสังคมหรือกลุมสังคมหนึ่ง  ครอบคลุมถึงศิลปะ 
วรรณคดี  มีความหมายท่ีเปนรูปแบบของวัฒนธรรมทางวัตถุ  ซ่ึงไดแก  ภาษา ความรู เทคโนโลยี 
ศิลปะ ความคิดและเคร่ืองมือเคร่ืองใช  เปนความรูท่ีสมาชิกรวมกันคิดวาอะไรถูกตอง  มีพฤติกรรม
อยางไร มีความเช่ืออยางไร  มีการส่ือสารอยางไร เปนส่ิงท่ีเรียนรูได  และเปนพฤติกรรมการเรียนรู



รวมกันของบุคคล  วัฒนธรรมจึงเปนทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยคิด  สรางและพัฒนาข้ึน  เปนส่ิงท่ีมี
ระเบียบแบบแผน และมีรูปแบบเปนท่ียอมรับกันภายในสังคมนั้น  ซ่ึงในทัศนะของบุคคลภายนอก
แลวจะมีความเปนเอกลักษณ  วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุไดแก  เทคโนโลยี  ศิลปะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช 
เปนตน  และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ไดแก รูปแบบของความคิด  ความรูสึก  และรูปแบบของ
พฤติกรรม  วัฒนธรรมสามารถถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยมีปฏิสัมพันธทางการ
ส่ือสารอยางตอเนื่องตลอดเวลา  
        กลุมท่ี 2  ความหมายท่ีเปนกรอบหรือแนวทางท่ีวัฒนธรรมองคการไดทําหนาท่ี
ควบคุมหรือช้ีนําใหกลุมบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมตามท่ีกําหนด  มุงเนนการแสดงออกหรือ       
วิธีปฏิบัติ ซ่ึงเปนผลสะทอนของคานิยม และความเช่ือของบุคคลในสังคมน้ัน วัฒนธรรมองคการ 
หมายถึง  ระบบของคานิยมหรือคานิยมรวม  เจตคติ ความเชื่อ หรือความเช่ือรวม ท่ีเกิดจาก
ปฏิสัมพันธของกลุมบุคคลกับส่ิงแวดลอม  เปนกลุมของคานิยมสําคัญและความเขาใจรวมกันของ
สมาชิกในองคการ  ท่ีส่ือไปยังสมาชิกใหมใหมีวิธีการท่ีถูกตอง ท่ีจะคิดและกระทําในส่ิงท่ีควร
กระทํา ทําใหเกิดบรรทัดฐานของพฤติกรรม ทําใหเขาใจความหมายถูกตองชัดเจน ตรงกันวา 
คานิยมรวม หมายถึงอะไรเปนส่ิงสําคัญ  ความเช่ือ หมายถึง ส่ิงท่ีเราคิดวาถูกตอง และบรรทัดฐาน
ของพฤติกรรม หมายถึง เราจะทํางานท่ีนี่อยางไร  วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตที่ปฏิสัมพันธของมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอม  เปนรูปแบบของพฤติกรรมท่ีสะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศรัทธา และความเช่ือท่ีสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน  วัฒนธรรมจะยึดเหนี่ยวสมาชิกในกลุม ทํา
ใหแตกตางอยางชัดเจนจากกลุมอ่ืนๆ ส่ิงเหลานี้ไมสามารถถายทอดไดอยางเปนทางการหรือเปน
แบบแผน  แตจะแผขยายแทรกซึมไปยังกลุมบุคคลในลักษณะของเร่ืองราวหรือเร่ืองเลา  คําอุปมา
เปรียบเทียบ  วัฒนธรรมจึงเปนท้ังตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในที่เปนคานิยม วัฒนธรรม
แสดงออก หรือปรากฏใหเห็นทางพิธี  พิธีการ กฎ  นโยบายและโครงสรางตางๆ ภายในองคการ  
       กลุมท่ี 3  ความหมายท่ีเนนความสําคัญกับความคิด ความเชื่อ ท่ีบุคคลยอมรับรวมกัน
โดยไมมีขอสงสัยโตแยง ซ่ึงมีพลังอิทธิพลตอพฤติกรรมการกระทําและการประพฤติปฏิบัติ      
วัฒนธรรมองคการ คือ ความคิดความเช่ือท่ีอยูเบ้ืองหลังพฤติกรรม และเปนกลไกท่ีมนุษยสรางข้ึน
เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังดานธรรมชาติและสังคม ซ่ึงไดสะสมและถายทอดกันมา  
โดยจัดการใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอมของตน วัฒนธรรม เปนแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติของมนุษยและสังคม  เปนกรอบและแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  และเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในสังคม  จึงเปนแบบอยางวิถีชีวิต
ความเปนอยู เฉพาะของคนในสังคมนั้น  ซ่ึงอาจจะชวยปองกันและแกไขปญหา  ตลอดทั้ง
ตอบสนองความตองการของสมาชิกและของสังคมได  วัฒนธรรม เปน แบบแผนของคติฐาน และ



ความเช่ือซ่ึงไดถูกสรางข้ึน คนพบและพัฒนาโดยกลุมบุคคลกลุมหนึ่ง  เม่ือกลุมนั้นเรียนรูท่ีจะเผชิญ
ปญหาในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมภายนอก และการบูรณาการภายในกลุม แบบแผนจะ
ดําเนินตอเนื่องไปดวยดี  จนมีความเท่ียงตรงและนํามาถายทอดแกสมาชิกใหมใหมีวิถีทางท่ีถูกตอง
ท่ีจะยอมรับ คิด และรูสึกตอบสนองกับปญหาตางๆ เหลานั้น   

ความหมายของวัฒนธรรมองคการขางตน พิจารณาไดวามีความหมายใน 2 กลุม คือ               
1) วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ เปนรูปธรรม สัญลักษณ และพฤติกรรมท่ีแสดงออก 2) กลุมท่ีเปน
นามธรรม  เปนความคิด  ความเชื่อท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมกลุมท่ี 1  ความหมายในกลุมท่ี 1 
อธิบายวัฒนธรรมโดยรวมความหมายของท้ังสองกลุม  ความหมายในกลุมท่ี 2  ใหความสําคัญกับ
ความคิด ความเชื่อท่ีเปนกรอบหรือเปนแนวทางปฏิบัติงานของกลุมบุคคล และช้ีนําใหแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ซ่ึงอาจจะมีท้ังการปฏิบัติจริงหรืออาจจะไมไดปฏิบัติ  ความหมายในกลุมท่ี 
2  มุงใหความสําคัญกับความคิด  ความเช่ือท่ีเปนกรอบหรือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของกลุม
บุคคล และช้ีนําใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  ซ่ึงเปนแบบแผนของความคิด ความเช่ือท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดวัฒนธรรมท่ีปรากฏใหเห็นไดเปนรูปธรรมและสัญลักษณ  
แลวจึงนําไปถายทอดแกสมาชิกใหมในสังคม  (สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540) 

โดยสรุป วัฒนธรรมองคการ คือ กลุมของคานิยมรวมท่ีไดรับการยอมรับในกลุม  มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของสมาชิก และชวยใหสมาชิกในองคการเขาใจวา การปฏิบัติใดท่ีไดรับการพิจารณา
วายอมรับได เกิดแนวการปฏิบัติท่ีสืบตอกันมา อีกท้ังคานิยมเหลานี้มักจะถูกถายทอดผานทาง
เร่ืองราวและส่ือทางสัญลักษณตางๆ โดยอาจแบงกลุมของลักษณะทางวัฒนธรรมออกได 3 กลุม คือ 
1) กลุมของแนวคิดหรือความคิด  บรรทัดฐาน  อุดมการณ  ทัศนคติ  คานิยม  ท่ีสมาชิกองคการมี
สวนรวมกันจนเกิดเปนรูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติเฉพาะในองคการ  สรางมาตรฐานแนวคิดและ
การตัดสินใจท่ีสวนมากรูกันภายในและเปนเอกลักษณของกลุม  ซ่ึงตองตีความจากรูปแบบความคิด  
ความเชื่อ และการกระทํา  2) กลุมของส่ิงประดิษฐและสัญลักษณ เปนการสรางส่ิงของข้ึนมาแทน
ความเชื่อ และส่ือความหมายท่ีเห็นไดอยางเปนรูปธรรม 3) กลุมของพิธีกรรมตางๆ ท่ีสมาชิก
แสดงออกรวมกันในรูปของการแสดงเพ่ือส่ือความหมาย ซ่ึงจากความหมายของวัฒนธรรมองคการ
ท้ังหมด ท่ีผูวิจัยไดศึกษา และสรุปมาขางตนนั้นสามารถเช่ือมโยงจากความหมายตางๆ ไดวา หาก
พิจารณาจริงๆ แลว วัฒนธรรมหน่ึงๆ นั้นสามารถที่จะเกิดข้ึนในองคการหนึ่งๆ ไดทุกเวลาซ่ึงอาจจะ
ใชเวลานานหรือไมนานก็ได  เนื่องจากองคการทุกองคการ จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ มีโครงสราง
ความสัมพันธ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนกลไกกําหนดบทบาท และหนาท่ีของคนในองคการนั้น และเม่ือ
องคการ มีโครงสรางความสัมพันธท่ีเปนระบบแลว สมาชิกในองคการ ยอมมีการติดตอส่ือสาร 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขต ในดานความเช่ือตางๆ จึงเปนจุด



กําเนิดของวัฒนธรรมๆ หนึ่ง หรือหลายๆ วัฒนธรรมท่ีใชในการกําหนดพฤติกรรมของกลุมคนใน
องคการน้ันๆ หากองคการน้ันๆ ดํารงอยูตอไป วัฒนธรรมนั้นก็จะขยายฝงตัวแนนในองคการน้ัน 
ในทางตรงกันขามหากองคการนั้นมีการสลายไปวัฒนธรรมนั้นๆ ก็จะสลายไปตามองคการนั้น
เชนกัน  ดังนั้นวัฒนธรรมองคการจึงมีคุณคาเปนอยางมาก เนื่องจากเปนตัวกําหนดใหคนในองคการ 
มีพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกัน และนําไปสูความเปนองคการท่ีเขมแข็งตอไป 
 
 2.2   ความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

        ความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการนั้นเปนความเช่ือหรือมุมมองพ้ืนฐาน           
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ ของนักวิชาการตางๆ ซ่ึงมีความแตกตางอยางหลากหลาย  เพื่อใหเกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมองคการมากยิ่งข้ึน ท้ังในเชิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎี   

       Smercich and Calas (1987)  เห็นวา นิยามวัฒนธรรมองคการทั้งหลายน้ันมีท่ีมาจาก
ความคิดพ้ืนฐาน 2 แนวทางหลัก  คือ  แนวทางท่ีเห็นวาวัฒนธรรมเปนตัวแปรตัวหนึ่งในองคการ 
(culture  as  a  variable)  และ ท่ีเห็นวาองคการเปรียบเสมือนวัฒนธรรมๆ หนึ่ง  (culture  as  a  root  
metaphor)  แนวทางแรก เห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดและเปนตัวแปร
หนึ่งในบรรดาตัวแปรหลายตัวท่ีองคการมีอยู (ตัวแปรอ่ืนๆ เชน โครงสรางองคการ เทคโนโลยี) 
แนวทางแรกจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา  “culture  is  something  an  organization  has”  แนวทางท่ี
สอง เช่ือวาวัฒนธรรมองคการเปนความคิด  ความเช่ือภายในจิตใจของคนกลุมหนึ่ง และไมใชเปน
เพียงตัวแปรตัวหนึ่งในองคการ  แตตัวองคการเองทั้งหมดคือ วัฒนธรรมๆ หนึ่ง  หรืออุปมาไดวา
เปรียบเสมือนวัฒนธรรมๆ หนึ่ง กลาวอีกนัยหนึ่งคือทุกส่ิงทุกอยางในองคการเปนปรากฏการณทาง
วัฒนธรรม  แนวทางนี้จึงมีชื่อเรียกอีกช่ือหนึ่งวา  “culture  is  something  an  organization  is”  โดย
ท้ังแนวทางนี้มีความแตกตางกัน สรุปไดดังตารางท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1  มุมมองหรือความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 2 แนวทางหลัก 
 

วัฒนธรรมเปนตัวแปรตัวหนึ่ง องคการเปรียบเสมือนวัฒนธรรม 

1. วัฒนธรรมองคการเปนเพียงตัวแปรตัวหนึ่ง 
    ในบรรดาตัวแปรหลายตัวในองคการ 
2. มีพื้นฐานความเช่ือ ภายใตปรัชญา 
    ปฏิฐานนิยม (positivism) สงผลให    
     
    2.1 เนนวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
    (quantitative  research) 
    2.2  มองวัฒนธรรมองคการ เปนพฤติกรรม 
    ท่ีมีตัวตนเปนรูปธรรม  สัมผัสได  วัดได 
    จิตใจของมนุษยไมไดกําหนดมันข้ึนมาเอง 
    2.3 เนนระดับการศึกษาวิเคราะห (level   of  

analysis) ท่ีกลุม/องคการ 
 
 

3. เนื่องจากเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ี 
    มีตัวตนเปนรูปธรรม  จึงเช่ือวาวัฒนธรรม 
    องคการเปนส่ิงท่ีควบคุมหรือจัดการได    

 
 
4. ผูกอตั้งและผูนําเปนผูสรางหรือกําหนด 
    วัฒนธรรมองคการ 

5. วัฒนธรรมของแตละองคการมีลักษณะ 
    คลายคลึงกัน 
 

1. วัฒนธรรมองคการครอบคลุมเร่ืองราว 
    ทุกสวนในองคการ 
2. มีพื้นฐานความเช่ือ ภายใตปรัชญา 
ปรากฏการณนิยม (phenomenology)  
    สงผลให  
    2.1 เนนวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
    (qualitative  research) 
    2.2 มองวัฒนธรรมองคการวาเปน คานิยม    
    ความคิด  ความเช่ือ ท่ีอยูภายในจิตใจคน 
     
2.3 เนนระดับการศึกษาวิเคราะหท่ีตัวบุคคล  

แตละคน (individual) กลาวคือ สนใจ  
คานิยม  ความเช่ือ  ความคิดท่ีอยูภายในจิตใจ
ของแตละคน  

3. เนื่องจากเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปน เร่ือง
ความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจคน  ไมมีตัวตน  
เปนรูปธรรม  จึงเช่ือวา วัฒนธรรมองคการเปน
ส่ิงท่ีไมสามารถควบคุมหรือจัดการได  ทําได
เพียงพยายามอธิบายหรือตีความหมาย 

4. สมาชิกขององคการทุกคนเปนผูสราง หรือ 
กําหนดวัฒนธรรมองคการ 

 
5. วัฒนธรรมของแตละองคการเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว  ไมซํ้ากับองคการอ่ืนเลย     
 

 



ตารางท่ี 1  มุมมองหรือความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 2 แนวทางหลัก  (ตอ) 
 

วัฒนธรรมเปนตัวแปรตัวหนึ่ง องคการเปรียบเสมือนวัฒนธรรม 

6. เนนขอมูลท่ีเปนพฤติกรรมภายนอกท่ีรับรูได 
   จากประสาทสัมผัสท้ังหา (หู  ตา  จมูก  ล้ิน  
   และสัมผัส) ซ่ึงเปนวัตถุวิสัย 
7. เปาหมายของการศึกษา เพื่อใชวัฒนธรรม 
    องคการเปนเคร่ืองมือในการจัดการ 
 
8. ตัวอยางงานของนักวิชาการท่ีอยูในแนวน้ี  
    ไดแก Deal and Kennedy (1982) 

6. เนนขอมูลท่ีอยูภายในความคิด หรือจิตใจ 
    ของแตละคน (คานิยม  ความเช่ือ ฯลฯ) ซ่ึง 
    เปนอัตวิสัย 
7. เปาหมายของการศึกษา เพื่อใชวัฒนธรรม 
    องคการเปนแนวคิดหนึ่งท่ีชวยสรางความ 
    เขาใจเกี่ยวกับองคการมากข้ึน 
8. ตัวอยางงานของนักวิชาการท่ีอยูในแนวน้ี  
    ไดแก Gregory (1983); Smircich (1983) 

      
นอกจากนี้มีนักวิชาการหลายคน ท่ีไดผสมผสานแนวทางวัฒนธรรมองคการทั้งสอง

แนวทาง เชน  Siehl and Martin (1990) ศึกษากระบวนการหลอหลอมวัฒนธรรมองคการใหแก
สมาชิกใหมขององคการ  แมพวกเขาจะนิยามวัฒนธรรมองคการ ตามแนวทาง culture  as  a  root  
metaphor วาเปนคานิยมท่ีสมาชิกองคการยึดถือรวมกันและความหมายของเหตุการณตางๆ               
ท่ีสมาชิกเห็นรวมกัน ใชวิธีการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการศึกษา  แมแตความคิดของ 
Schein (1992)  นักคิดท่ีสําคัญคนหนึ่งทางดานวัฒนธรรมองคการ ก็ยังมีลักษณะเปนการผสมผสาน
ระหวางสองแนวทางหลักขางตน  กลาวคือ Schein นิยามวัฒนธรรมองคการตามแนวทาง  culture  
as a root metaphor วาเปนปทัสถาน และ ความเช่ือ ซ่ึงมีอยูรวมกันภายในจิตใจของบุคลากร 
ปทัสถานและความเช่ือดังกลาว เปนส่ิงท่ีฝงแนนอยูในจิตใจสวนลึกจนอยูนอกเหนือความคิดคํานึง 
(unconscious) แต Schein กลับมีมุมมองตามแนวทาง  culture as a variable วา  วัฒนธรรมองคการ
เปนส่ิงท่ีผูกอตั้งและผูบริหารสามารถสรางข้ึนมาแลวควบคุมจัดการไดตามใจประสงค 

 เม่ือนําแนวความคิดพื้นฐานสองแนวทางขางตนมาผสมผสานกันเกิดเปนแนวทางท่ีสาม 
จะชวยใหเขาใจวัฒนธรรมองคการ (ท้ังท่ีเปนพฤติกรรมและความคิด) ไดอยางครอบคลุมมากข้ึน  
มุมมองหรือความคิดพื้นฐานเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการตามแนวทางท่ีสามนั้นมีใจความสําคัญดังนี้ 
(Schein, 1992)   

1) เนนประโยชนในทางปฏิบัติ มากกวายึดติดกับปรัชญา ความเชื่อพื้นฐานอันใดอันหนึ่ง  
กลาวคือ  แนวทางท่ีสามนี้ มีลักษณะเปนการผสมผสานความคิดของสองแนวทางแรก  เขาดวยกัน 
เพื่อชวยใหการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการนั้นมีความครอบคลุม ครบถวนมาก



ข้ึน  ตัวอยางเชน ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (ซ่ึงสังกัดปรัชญาปฏิฐานนิยม) และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (ซ่ึงสังกัดปรัชญาปรากฏการณนิยม) ตางก็มีขอบกพรองของตนเอง
บางอยาง ดังนั้นถาสามารถใชท้ังสองวิธีนี้ควบคูกันในการศึกษาวัฒนธรรมองคการ ก็จะทําให ผล
การศึกษามีความเช่ือถือไดมากข้ึน 

2) เช่ือวาวัฒนธรรมองคการ เปนท้ังความคิดท่ีอยูภายในจิตใจคนและเปนท้ังพฤติกรรม
ภายนอกท่ีแสดงออกมา 

3) ผูกอต้ัง  ผูนํารุนตางๆ และสมาชิกองคการ ตางก็มีสวนรวมในการสรางและกําหนด
ทิศทางของวัฒนธรรมองคการ 

4) เห็นวาควรใชระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ รวมกับระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ในการ 
ศึกษาหรือสืบคนวัฒนธรรมองคการ 

5) วัฒนธรรมของแตละองคการ มีบางสวนท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และบางสวนท่ี
เหมือนกันกับองคการอ่ืน 

6) เช่ือวาวัฒนธรรมองคการเปนเร่ืองท่ีควบคุมหรือจัดการไดระดับหนึ่ง 
7) การศึกษาวัฒนธรรมองคการมีเปาหมายเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคการและใชส่ิงนี้

เปนเคร่ืองมือชวยในการจัดการ 
 จากมุมมองหรือแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการนี้ Trice and  Beyer (1993)            
ไดใหนิยามของคําตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ  ดังนี้ 
 แบบแผนพฤติกรรม  หมายถึง  พฤติกรรมของคนจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญในองคการ           
ท่ีประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันอยางสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาหนึ่ง 
 ปทัสาน  หมายถึง  มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนจํานวนหน่ึงหรือสวนใหญในองคการ
คาดหวังหรือสนับสนุนใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติตาม 
 ความเช่ือ  หมายถึง  ขอสรุปของสมาชิกองคการจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญ ตอพฤติกรรม
หรือเหตุการณตางๆ  วา “เปนความจริง”  หรือ  “ไมเปนความจริง” 

คานิยม หมายถึง ความคิดเห็นของสมาชิกองคการจํานวนหนึ่ง หรือสวนใหญตอพฤติกรรม
หรือเหตุการณตางๆ วา “ควร” หรือ  “ไมควร”  คานิยมจึงเปนดุลยพินิจท่ีกลุมคนเหลานั้นยึดถือไว
เปนเคร่ืองช้ีวัดวาอะไรควรทํา  อะไรไมควรทํา 
 อุดมการณ  หมายถึง  ความเช่ือ  คานิยม  และบรรทัดฐานท่ีคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญ
ในองคการมีอยูรวมกัน และเปนพื้นฐานชวยในการทําความเขาใจส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัวแกพวกเขา
 ความเขาใจ  หมายถึง  การท่ีสมาชิกองคการจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญมีความเขาใจรวมกัน
ในความหมายของพฤติกรรม  หรือสัญลักษณตางๆ ในองคการ 



 ปทัสถาน  หมายถึง  ส่ิงท่ีคนจํานวนหนึ่งหรือสวนใหญในองคการ เรียนรูจากการทํางาน
รวมกันมาเปนระยะเวลานาน  จนพัฒนากลายเปนส่ิงท่ีคนกลุมนั้น ยอมรับรวมกันแลววาถูกตอง 
และถูกนําไปใชเปนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ จนกลายเปนเร่ืองปกติวิสัย และมักลืมเลือนออกไปจาก
ความคิดของคนกลุมนั้น 
 ระบบขององคการมีลักษณะคลายคลึงกันกับระบบของสังคม  สมาชิกในองคการจะมีการ
กําหนดวัฒนธรรมท่ีจะนํามาใชรวมกันในองคการ หรือท่ีเรียกวา วัฒนธรรมองคการ ซ่ึงหมายถึง
ภาพลักษณขององคการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทาง  บทบาท รวมท้ังพฤติกรรม
ท่ีคนในองคการคาดหวัง  ดังนั้นวัฒนธรรมองคการ ถือวาเปนสวนสําคัญท่ีสุด ท่ีกําหนดบรรทัดฐาน   
และสรางคุณคาใหสมาชิกในองคการมีความเชื่อ และ ประพฤติ ปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
(มาฆะ  ภูจินดา, 2550) วัฒนธรรมองคการ เปนระบบยอย ระบบหนึ่งในสังคมท่ีมีความสําคัญและมี
ลักษณะซับซอน ตลอดจนมีโครงสรางหนาท่ีของระบบ ในขณะเดียวกันระบบวัฒนธรรมก็มี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอระบบอ่ืนในสังคมดวย  สังคมและวัฒนธรรมจึงมีความใกลชิดกันมาก  
โดยวัฒนธรรมจะปรุงแตงใหบุคคลมีพฤติกรรมตามแนวทางของสังคม  ตลอดจนกําหนดทัศนคติ  
คานิยม  ความเช่ือตางๆ  ใหแกบุคคล  สรางบุคลิกภาพของคน ส่ิงตางๆ เหลานี้ ประกอบกันเขามา
เปนแบบแผนของวัฒนธรรมสวนรวมในองคการ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลแทรกซึมอยูใน          
ทุกสังคม วัฒนธรรมบางอยางมีผลตอการขัดขวาง หรือสงเสริมความเจริญกาวหนาของการ
บริหารงานและการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิผลได (ไพบูลย  ชางเรียน, 2532) 
 สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการ เปนตัวการท่ีชวยใหบุคลากรในองคการ เขาใจถึงลักษณะ
การทํางาน   และการเลือกแนวทางที่ ถูกตองในการแกปญหา  และการปฏิบัติงานรวมกัน                 
จําเปนตองทําความเขาใจ  ถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคการท่ีเกี่ยวของกับ  ความคิด                
ความเชื่อ การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองคการ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารและการ
พัฒนาองคการ  ถาสามารถเขาถึงวัฒนธรรมองคการ และใชใหเขากับสภาพแวดลอม และ
เทคโนโลยีในสังคมปจจุบันแลว จะสงผลใหการบริหารงานในองคการประสบผลสําเร็จได และใน
การวิจัยนี้ก็ศึกษาวัฒนธรรมองคการตามแนวทางท่ีเช่ือวาวัฒนธรรมองคการนั้นเปนตัวแปรท่ีสงผล
อยางมากตอความสําเร็จขององคการ โดยศึกษาในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงถือวามี
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาอีกแนวทางเพื่อเรียนรูและอาจเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา                
 2.3    องคประกอบขององคการและวัฒนธรรมองคการ 
                       การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการนั้น นอกจากจะตองศึกษาองคประกอบ              
ทางวัฒนธรรมแลว  การศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบขององคการ ซ่ึงเปนแหลงรวมวัฒนธรรม
องคการ  องคประกอบตางๆ ขององคการและวัฒนธรรมองคการนั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 



                       2.3.1  องคประกอบขององคการ 
                     Pendlebury, Grouard, and Meston (1999) ไดอธิบายองคประกอบของ
องคการ วา  มีองคประกอบเชนเดียวกับมนุษย  กลาวคือ องคประกอบทางกายภาพ เปรียบเสมือน
รางกายของมนุษยและองคประกอบทางจิตวิทยาเปรียบเสมือนจิตใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย 
องคประกอบทางกายภาพขององคการ รวมข้ึนมาเปนโครงสรางขององคการ  ซ่ึงมองเห็นได  
สัมผัสได  ไดแก ความตองการ ตลาด ผลผลิต โครงสรางองคการ  ระบบขอมูลขาวสาร ข้ันตอนการ
ดําเนินงานและระบบควบคุมบังคับบัญชาองคประกอบเหลานี้เปนสวนหนึ่งของกลยุทธ  โครงสราง  
และระบบองคการ  สําหรับองคประกอบทางจิตวิทยาขององคการนั้น คือ สวนท่ีทําใหองคการ
ดําเนินภารกิจตอไปได เปนส่ิงท่ีมองไมเห็น เชน คานิยมรวมกัน ความสัมพันธ วิธีการคิดและ
วิธีการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมและรูปแบบ
การบริหารจัดการองคการ ซ่ึงองคประกอบดังกลาว  สามารถจัดกลุม เพ่ือชวยในการใหคํานิยาม 
และอธิบายธรรมชาติขององคการไดโดยใชกรอบ 5 ประการ คือ กลยุทธ โครงสราง ระบบ 
วัฒนธรรม  และรูปแบบ  การบริหารจัดการ องคประกอบท้ัง 5 นี้มีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิด
และไดรับผลกระทบจาก การเปล่ียนแปลงแตกตางกันไป ตามบทบาทท่ีตางกันในกระบวนการของ
การเปล่ียนแปลง  ดังตอไปนี้ 
        1)  กลยุทธ (strategy) เปนส่ิงท่ีกําหนดกิจกรรมขององคการ วัตถุประสงคและ
วิธีการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคนั้นๆ  กลยุทธเปนตัวช้ีนําความสําเร็จขององคการและเปนสวนสําคัญ
ในการกําหนดความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีอยูภายนอกองคการกับตัวองคการเอง ดังนั้นกลยุทธจึงมี
บทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลง เพราะเปนตัวกอใหเกิดการกระตุนการเปล่ียนแปลง กลยุทธตอง
พึ่งพาความสามารถขององคการมาก ในการไปสูจุดมุงหมายปลายทางขางหนา ในการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงตนเอง 
        2) โครงสราง (structure) หมายถึง ทรัพยากรตางๆ ขององคการท่ีมีการจัด
ระเบียบเปนสวนๆ มีการกําหนดภารกิจและความสัมพันธขององคการ  บอกใหสมาชิกทราบถึง
สถานภาพ บทบาท อํานาจหนาท่ี ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนๆ ในองคการ  ตลอดจนความสัมพันธ
กับส่ิงแวดลอมขององคการท้ังหมด ในแงการดําเนินงานขององคการ โครงสรางเปนส่ิงท่ีสําคัญและ
ไมสําคัญในเวลาเดียวกัน ท่ีสําคัญเพราะวาเปนกรอบใหสมาชิกแตละคน ทํางานประจําในแตละวัน
ไดงายข้ึน  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือในทางตรงขาม อาจทําใหยุงยาก  และเปนตนตอของ
ความไมมีประสิทธิภาพก็ได ในสวนท่ีวาโครงสรางไมสําคัญนั้น ก็เพราะวา  กระบวนการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพขององคการนั้น  ข้ึนอยูกับโครงสรางเพียงบางสวนเทานั้น  ประสบการณ 
ความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุม และการรูจักบุคคลท่ีเราเกี่ยวของดวยทั้งภายในและภายนอก



องคการ ลวนมีความสําคัญมากกวาความสามารถในการบรรยายตําแหนงหนาท่ีของตนเอง การปรับ
โครงสรางขององคการนั้นไมควรทําบอยนัก เพราะจะทําใหองคการไมม่ันคง การเปล่ียนแปลง
โครงสรางองคการ ควรจะทําเพื่อใหภารกิจขององคการดําเนินไปอยางงายข้ึน และเพ่ือกอใหเกิด
ความสม่ําเสมอในเร่ืองกลยุทธ  วัฒนธรรม  และวิธีการบริหารจัดการ 

      3) ระบบ (system)  เปนตัวควบคุมทุกส่ิงทุกอยางภายในโครงสราง  เปนตนวา  
ขอมูล วัตถุดิบ ผลผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษยและอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลโดยตรง                
ตอการตัดสินใจและลักษณะท่ีคลองตัวขององคการ ระบบเกี่ยวของกับกิจกรรมสวนใหญ                   
ขององคการ  องคการจะใชพลังจํานวนมากในการทําใหระบบบังเกิดผล  ระบบนั้นมีความสําคัญ 
ท้ังดานท่ีเปนทางการและมองเห็นชัดเจน  กับดานท่ีไมเปนทางการและท่ีเปนปรนัย  เชน  การ
ส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบุคคล ระบบการส่ือสารแบบไมเปนทางการ มีความสําคัญอยางยิ่ง 
ตอการดําเนินงานขององคการ  ระบบมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลง ไมวาการเปล่ียนแปลงจะมี
ผลกระทบตอระบบโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม ความหลากหลาย และความแตกตางของระบบใน
องคการนั้น ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางกันทําใหการเปล่ียนแปลงเปนเร่ืองท่ีซับซอนท้ังๆ ท่ีมี
ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว  ดังนั้นจึงตองพิจารณาธรรมชาติของระบบ  ท้ังท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังเนนความสําคัญของการเปล่ียนแปลงระบบเพราะระบบมี
บทบาทท่ีมีอิทธิพลตอการจัดวางระบบสายงาน  อันเปนพื้นฐานท่ีชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
         4) วัฒนธรรม (culture)  เปนกลุมของคานิยมท่ีสมาชิกรวมกันและแสดงออก
ทางพฤติกรรม นิสัย และพิธีตางๆ วัฒนธรรมมีความหลากหลาย แตประกอบดวยคานิยมพื้นฐาน
ขององคการ  รูปแบบท่ีสมาชิกคบหาสมาคมกัน สถานภาพของลูกคาและการปฏิบัติท่ีพวกเขาไดรับ  
รวมถึง  ความสําคัญท่ีมีตอหนาท่ีท่ีแตกตางกันขององคการ วัฒนธรรมมีอิทธิพลอยางมากในชวงท่ี
องคการดําเนินกิจกรรม  ความเร็วในการตอบสนองข้ึนอยูกับวัฒนธรรม ความสามารถในการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเปนปญหาแตมีความสําคัญ เนื่องจากวัฒนธรรมมีอิทธิพลและไดรับอิทธิพล
จากทุกๆ มิติของการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงมิติเหลานี้ ทําใหจําเปนตองเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรม  เนื่องจากวัฒนธรรมพัฒนาอยางชาๆ  จึงมีความม่ันคงและยืดหยุนมากท่ีสุด  วิธีการหนึ่ง
ของการใชวัฒนธรรม เพื่อทําใหการเปล่ียนแปลงสะดวกข้ึน และเรงการเปล่ียนแปลงท่ีจําเปน  คือ 
ตองเปล่ียนคานิยมรวมขององคการ  ตองตระหนักวาวัฒนธรรมนั้นเปล่ียนแปลงอยางชาๆ และไม
สามารถเปล่ียนแปลงตามคําส่ังการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีลํ้าลึก อาจจะใชเวลาหลายป ดังนั้นจึง
ตองฝนใจในระยะเร่ิมแรก และทําใหข้ันตอนแรกนี้เปนสวนช้ีนําการเปล่ียนแปลงในระยะแรกเร่ิม 
         5) รูปแบบการบริหารจัดการ  (management  style)  เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
ในจิตวิญญาณขององคการ  มีความสําคัญ 2 ประการ  คือ ประการแรก  มีความสัมพันธอยางใกลชิด



กับบุคลิกลักษณะของผูบริหาร  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ ในการกําหนดการเปล่ียนแปลงขององคการ  
ความเอาใจใสและวิธีการท่ีผูบริหารจัดการกับการเปล่ียนแปลงนั้น  มีอิทธิพลอยางมากตอรูปแบบ
การปฏิบัติและการพัฒนาองคการ  ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผูบริหารนั้นเปนตัวอยางของ
สมาชิกในองคการ ทุกคนในองคการจะเฝาดูวาผูบริหารประพฤติอยางไร ทําอะไร และคิดอะไร  
ดังนั้น  รูปแบบการบริหารจัดการจึงเปนวิธีการท่ีใชเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคการ ในทาง
ทฤษฎี วิธีการดังกลาว ควรเปนวิธีท่ีงายในการกระตุน และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
เปล่ียนแปลง  นอกจากนี้ผูบริหารซึ่งเปนผูริเร่ิมใหเกิดการเปล่ียนแปลงควรจะเขาใจในความจําเปน
ในการปรับรูปแบบการบริหารจัดการตนเองใหเขากับเปาหมายท่ีวางไว  แตในทางปฏิบัติแลวไมได
เปนเชนนั้นเสมอไป  ดังน้ันรูปแบบการบริหารจัดการจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหการเปล่ียนแปลง
ประสบผลสําเร็จ 
 สรุปไดวาองคประกอบท้ัง 5 ประการขององคการนั้น มีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิดและ
ตางก็ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  แตการเปล่ียนแปลงของแตละองคประกอบนั้นมีวิธีการ
ท่ีแตกตางกันและมีบทบาทท่ีแตกตางกันในกระบวนการของการเปล่ียนแปลง  และจะเห็นไดวา
วัฒนธรรมนั้นเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในองคประกอบตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในองคการ  ดังนั้นการศึกษาถึงองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ เปนส่ิงสําคัญท่ีจะ
ทําใหเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
องคการสูความมีประสิทธิผลตอไป 
 
                    2.3.2  องคประกอบของวัฒนธรรมองคการ 
                  วัฒนธรรมองคการ ถูกกําหนดโดยองคประกอบพื้นฐานหลายประการ ท้ังจาก
ภายนอกและภายในองคการ ท่ีสงผลกระทบใหเกิดการหลอหลอมเปนวัฒนธรรมข้ึนภายในองคการ 
มีนักวิชาการหลายทาน ท่ีไดทําการศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ ในองคการท่ัวๆ ไป 
และในสถานศึกษาพบวา สวนใหญมีความคลายคลึงกัน และมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน รวมท้ัง
ผลกระทบตอประสิทธิภาพขององคการท้ังทางบวกและทางลบ การศึกษาองคประกอบตางๆ มีดังนี้ 
                  Dill (1982) ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการในสถาบันการศึกษา และอธิบายวา  
สถาบันการศึกษา เปนองคการทางวิชาการ ซ่ึงความเช่ือและความจงรักภักดีตอองคการจะมีบทบาท
สรางเสริมการพัฒนางานวิชาการ  และพิจารณาการบริหารวา สัมพันธกับวัฒนธรรมองคการ โดย
ยอมรับวาวัฒนธรรมองคการนั้นจะประกอบดวยองคประกอบท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ ความเชื่อ  
สัญลักษณ และพิธีการ Deal and Kennedy (1988) ระบุมิติท่ีสําคัญของวัฒนธรรมองคการไว  4  
ดาน  คือ  คานิยม  วีรบุรุษ  พิธีการ/งานพิธี  และเครือขายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ Chaffee and 



Tierney (1988)  ไดศึกษาวัฒนธรรมองคการ โดยมีกรอบความคิดท่ีเห็นทางดานความสัมพันธ
ระหวางคานิยม โครงสราง และส่ิงแวดลอม ภายใตบริบทของกาลเทศะและการสื่อสาร และได
เสนอองคประกอบท่ีใชเปนกรอบในการศึกษาวัฒนธรรมองคการ 6  ประการ ไดแก ส่ิงแวดลอม 
พันธกิจ การขัดเกลาทางสังคม สารสนเทศ กลยุทธและภาวะผูนํา  ซ่ึงองคประกอบท้ัง 6 ประการ
ดังกลาวไมไดแยกจากกันเด็ดขาด  มีสวนท่ีสัมพันธและเหล่ือมกัน  ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรม  เปน
องคประกอบหนึ่งขององคการท่ีเชื่อมโยงองคประกอบและบริบทตางๆ 
       Rousseau (1990)  ศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ พบวา ประกอบดวยวัตถุ
ส่ิงของท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน  แบบแผนของพฤติกรรม  ปทัสถานของพฤติกรรม  คานิยมและ
สมมติฐานเบ้ืองตน  สวน Hofstede, Neuijen, Ohayv, and Sander  (1990) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา  
องคประกอบของวัฒนธรรมองคการครอบคลุมถึง  การรับรูและการปฏิบัติของสมาชิก ปทัสถาน
และคานิยมท่ีส่ังสมกันมาเปนเวลานาน  มีนักวิชาการหลายทานศึกษาเร่ืององคประกอบของ
วัฒนธรรมองคการ  พบวา ประกอบดวย วีรบุรุษ เร่ืองราว พิธีการ/งานพิธี  ปทัสถาน สัญลักษณ 
คานิยม ภาษา คําขวัญ  (Schein, 1992; ธงชัย  สันติวงษ, 2540; สมยศ  นาวีการ, 2540; วรนารถ   
แสงมณี, 2544)  
 จากทัศนะของนักวิชาการทางวัฒนธรรมองคการดังกลาวขางตน   สามารถสรุป
องคประกอบของวัฒนธรรมองคการท่ีเห็นวามีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ท้ังหมด  6  
องคประกอบ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
         1) คานิยม (value)  มีผูใหความหมายของคานิยมไวดังนี้ Chaffee and Tierney (1988)  
อธิบายวา  คานิยม  หมายถึง ความเช่ือ ปทัสถาน และการจัดลําดับความสําคัญท่ีสมาชิกขององคการ
ยึดถือ  ปรากฏอยูในพันธกิจของสถาบัน สวน Alder (1991) ใหความหมายวา  คานิยม คือ  ส่ิงท่ี
สอดคลองอยางแนชัดหรือโดยนัย กับความตองการของปจเจกชน หรือกลุมคน เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ตอการเลือกวิธีการที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายเปนความเช่ือท่ัวๆ ไป  ซ่ึงกําหนดวาอะไร
ถูก  อะไรผิด  หรือระบุส่ิงท่ีชอบกวาโดยท่ัวไป นอกจากนี้ ลัทธการ  ศรีวะรมย (2541) ใหนิยาม
คานิยม วาหมายถึง ความเช่ือม่ันพื้นฐาน ซ่ึงนําไปสูพฤติกรรมของบุคคลหรือสังคมหรือความรูสึก
นิยมชมชอบ หรือเห็นคุณคาในบุคคล ส่ิงของ หรือความคิดในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง คานิยมมีท้ังดาน
บวก และดานลบ ชวยใหเกิดความรักและความสัมพันธกันในสังคม  มักมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรม  และ วรนารถ แสงมณี (2544)  อธิบายความหมายของคานิยมวา  คือ ความเชื่อของ
องคการวาอะไรเปนส่ิงดีหรือไมดี เปนท่ีตองการหรือไมตองการ เปนเสมือนรากฐานของวัฒนธรรม
องคการ ใหความรูสึกของทิศทางรวม   เปนแนวทางสําหรับพฤติกรรมปกติ  ในการทํางานแตละวัน
ของสมาชิก  นอกจากนี้ Schwartz (1993) สรุปวา คานิยม คือ ความเช่ือพื้นฐานท่ีสมาชิกของ



องคการยึดถือรวมกัน ซ่ึงกําหนดวาอะไรถูก  อะไรผิด  อะไรเปนส่ิงท่ีไมดี  มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของสมาชิกและมีอิทธิพลตอการเลือกวิธีการที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมาย  คานิยมมี
องคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ1)เปนความคิด ความเช่ือ 2) เกี่ยวพันกับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
3) อยูเหนือสถานการณเฉพาะเจาะจง 4) ใหแนวทางในการเลือกหรือประเมินพฤติกรรมหรือ
เหตุการณตางๆ  และ 5) ถูกจัดลําดับตามความสําคัญท่ีเกี่ยวของกัน 
 วัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็งจะมีคานิยมแกน ท่ีสมาชิกสวนใหญยอมรับ และยึดถือไวอยาง
เหนียวแนน  คานิยมรวมจะมีบทบาทท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ  เปนพลังการจูงใจท่ีมีอํานาจสูง และจะ
ใหแนวทางแกเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ และการกระทําขององคการ คานิยมนั้นสวนใหญมาจาก
ประสบการณ จากการทดสอบวาอะไรใชไดอะไรใชไมได ในสภาพแวดลอม ในขณะน้ัน ตัวบุคคล
ในองคการก็มีสวนในการหลอหลอมมาตรฐาน และความเช่ือขององคการคานิยมขององคการมีผล
ตอองคการในทุกดานนับต้ังแตจะผลิตอะไรจนถึงนโยบายเกี่ยวกับบุคลากร นอกจากน้ีคานิยมจะ
เปนการบอกวา  องคการควรจะเอาใจใสเร่ืองใดมากท่ีสุด  และยังช้ีวาบุคลากรจะกาวไกลใน
องคการนั้นไดอยางไร   คานิยมท่ียึดถือรวมกันมีผลตอการปฏิบัติงานของสมาชิก คือ 1) ผูบริหาร
และคนอ่ืนๆ  ท้ังองคการ  จะใหความม่ันใจเปนพิเศษในคานิยม  ซ่ึงข้ึนอยูกับวาคานิยมเร่ืองใดถูก
ยึดถือวามีลําดับความสําคัญมากนอยเทาใดในองคการ 2) ผูบริหารระดับรองๆ ลงไป จะตอง
ตัดสินใจไดดีเพราะมีคานิยมเปนเครื่องช้ีนํา  3) บุคลากรจะทํางานหนักเพิ่มข้ึนเพราะตองการอุทิศ
ตนใหกับความเช่ือท่ีมีรวมกัน  ดังนั้นการหลอหลอมคานิยมจะเปนงานท่ีสําคัญอยางหนึ่งของ
ผูบริหารทุกคน  (กริช  สืบสนธ์ิ, 2538; วรนารถ  แสงมณี, 2544) 
         2)  ปทัสถาน (norm)  หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนสวนใหญในองคการ
ประพฤติปฏิบัติกัน เปนความคาดหวังรวมกันของกลุม เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม  เปนกฎท่ี
ไมไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงใชควบคุมพฤติกรรมและเปนการกําหนดพฤติกรรม  ตัวอยาง
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับปทัสถาน ไดแก ความมุมานะพยายามในการทํางาน วิธีการทํางาน 
ระดับความเหมาะสมของงาน และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการติดตอส่ือสาร กระบวนการ  ในการ
พัฒนาและส่ือสารปทัสถาน มี 3 ข้ันตอน คือ1) ตองมีการกําหนดปทัสถานและถายทอดออกไป 2) 
กลุมตองสามารถควบคุมและวินิจฉัยไดวาปทัสถานน้ันไดรับการปฏิบัติตาม 3) กลุมตองสามารถใหรางวัล
ตอบแทน ผูท่ีปฏิบัติตาม และลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติตามปทัสถาน (วรนารถ  แสงมณี, 2544) 

         3) โครงสราง  (structure) โครงสราง หมายถึง การจัดระเบียบของทรัพยากร ใหเปน
สวนๆ โดยมีการกําหนดภารกิจและความสัมพันธขององคการ  บอกใหสมาชิกทราบถึงสถานภาพ  
บทบาท  อํานาจหนาท่ี  ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนๆ ในองคการ  Chaffee and Tierney (1988)  
อธิบายวา โครงสรางหมายถึง  วิธีการตางๆ ท่ีองคการจะทํางานไดสําเร็จ  ประกอบดวย  แผนงาน  



วิธีการงบประมาณ  กลไก  การบริหาร  การตัดสินใจ การวางแผนระยะยาว  การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน  บทบาทหนาท่ีของปจเจกชนท่ีกําหนดโดยเสนทางการส่ือสาร และสารสนเทศ 
ส่ิงสําคัญมากในมิตินี้คือการตัดสินใจและบทบาทภาวะผูนํา ธงชัย  สันติวงษ (2537)  ใหความหมาย
ของ  โครงสรางองคการ วา เปนวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการจัด  แบงสรรทรัพยากรตางๆ  และการ
กําหนดวิธีการรายงานตามสายบังคับบัญชา ในระหวางกลุมคน รวมไปถึงกลไกของระบบการ
ประสานงานท่ีเปนทางการและวิธีการที่จะตองเกี่ยวของกันตามแบบแผนท่ีไดมีการกําหนดและวาง
เอาไว  โครงสรางขององคการแตละแหงยอมแตกตางกันไป เนื่องจากองคการแตละแหงลวนมี
โครงสรางท่ีเปนของตนเองเฉพาะตัว โครงสรางขององคการหนึ่ง  จะเหมาะสมกับบุคลากรและ
วัฒนธรรมขององคการนั้น  แตถานําไปใชกับอีกองคการหนึ่ง อาจจะไมเกิดผลสําเร็จ ก็ได  อยางไร
ก็ตามสวนประกอบหลัก เชน ความเปนระเบียบแบบแผน ความซับซอนในหนาท่ี สวนตางๆ ก็ยังคง
เปนส่ิงท่ีองคการหลายแหงยังมีโครงสรางคลายคลึงรวมกันอยู การที่องคการใดจะมีโครงสรางแบบ
ใดจะข้ึนอยูกับวา ผูบริหารตองการใหโครงสรางดังกลาว มีความสมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพ
ตอการดําเนินงานอยางไร  

        4) สภาพแวดลอม (environment) หมายถึง บริบทของวัตถุประสงค บุคคล เหตุการณ 
ความตองการ อุปสรรค และขอจํากัดขององคการ ความสัมพันธ  ระหวางสภาพแวดลอมนั้น นับวา
เปนความสัมพันธท่ีเกี่ยวของโดยตรง ไมอาจแยกออกจากกันได องคการทุกองคการตองทํางาน
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมเสมอปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ เปนปจจัยภายนอกท่ีควบคุมไมได และ
จะมีผลกระทบตอการทํางานขององคการไมโดยตรงก็โดยออมเสมอ การที่องคการจะอยูรอดและ
เติบโตตามที่ตั้งใจไวนั้นข้ึนอยูกับผูบริหาร ท่ีตองมีความสามารถในการติดตามการเปล่ียนแปลง
ของปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ไดอยางถูกตอง  และสามารถปรับการทํางานใหสอดคลองตรงตาม
เง่ือนไขสถานการณตางๆ ไดอยางดีจนสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ สภาพแวดลอมของ
องคการ มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการหลอหลอมวัฒนธรรมองคการ และเปนตัวกําหนดวาจะตองทํา
อะไรเพื่อใหประสบความสําเร็จ (กริช  สืบสนธ์ิ, 2538)         
         5)  ภาวะผูนํา  (leadership)  วิโรจน  สารรัตนะ (2548) ใหความหมายภาวะผูนํา หรือ
ภาวะความเปนผูนํา (leadership) วา เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ผูอ่ืน  มีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคการ  และ  Bennis (1959  อางถึงใน 
กริช  สืบสนธ์ิ, 2538) กลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงบุคคลหนึ่งสามารถชักนําให
ผูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางท่ีเขาประสงค นอกจากนี้ Jaco (1982) กลาววา ภาวะ
ผูนําเปนท้ังกระบวนการและคุณสมบัติ  ในแงของกระบวนการ ก็คือ การใชอิทธิพลซ่ึงไมมีลักษณะ
บังคับ เพื่อท่ีจะอํานวยการและประสานงาน  กิจการตางๆ ของสมาชิกของกลุมเพื่อใหบรรลุ



เปาหมายท่ีตั้งไว  ในแงของคุณสมบัติ ไดแก  ลักษณะภายในบุคคลท่ีสามารถใชอิทธิพลดังกลาวได
เปนผลสําเร็จ  ดังนั้น ภาวะผูนําคือความสามารถในการโนมนาว นําใหผูอ่ืนมีความเต็มอกเต็มใจ 
การทําในส่ิงท่ีผูนํานั้นตองการ และความเต็มอกเต็มใจนั้นก็จะมาจากการท่ีผูอ่ืนเหลานั้น ก็มีความ
ตองการจะกระทําในส่ิงนั้นๆ ดวยเชนกัน โดยองคประกอบท่ีสําคัญก็คือ การสมัครสมานสามัคคี 
(integrity)  และการไววางใจซ่ึงกันและกัน (trust) 
 เม่ือพิจารณาจากความหมายขางตนดังกลาวมานั้น จะเห็นวา ภาวะผูนํานั้นเปนเร่ืองของ
ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่จะใชอิทธิพลโนมนาว ชักนํา และเปล่ียนแปลงการ
กระทําของบุคคลและกลุมใหสามารถรวมพลังกันทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
วิโรจน  สารรัตนะ (2548) กลาวในเร่ืองของภาวะผูนํา  ซ่ึงการท่ีผูบริหารจะทําใหตนมีอิทธิพล            
ตอพฤติกรรมของคนอ่ืนไดนั้น ก็โดยการใช อํานาจ (power)  อํานาจนี้มาจากหลายแหลงดวยกัน 
โดยท่ัวไปมีมาจาก 6 แหลงท่ีสําคัญคือ 1) อํานาจตามกฎหมาย (legitimate  power) เปนอํานาจท่ีมี
ตามตําแหนงท่ีดํารงอยูในสายการบังคับบัญชาขององคการ ตามอํานาจหนาท่ี (authority) ของ
ตําแหนงนั้น  2) อํานาจในการใหรางวัล (reward  power)  เชนการเล่ือนข้ันเงินเดือน  การเล่ือน
ตําแหนง  การสนับสนุนการศึกษาหรือฝกอบรม  การยอมรับ เปนตน  3) อํานาจในการลงโทษ 
(coercive  power)  เม่ือมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เชน การลดข้ันเงินเดือน  การโยกยายงาน         
การใหออกจากงาน  เปนตน  4) อํานาจในความเปนผูเช่ียวชาญ (expert  power)  เนื่องจากมีความรู
ประสบการณ หรือทักษะเชิงเทคนิค ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา          
5) อํานาจในการมีขอมูลสารสนเทศ (information  power)  เนื่องจากไดครอบครองและควบคุม
ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานและการวางแผนขององคการ และ 6) อํานาจ
เชิงอางอิง (referent  power)  เปนผลจากความนิยมชมชอบ  ความเคารพนับถือและความเปนมิตร
จากบุคคลอื่น ผูนําองคการท่ีมีความรู  ความสามารถ  มีภาวะผูนําท่ีดีจะทําใหการบริหารสถาบัน    
สูความเปนเลิศได  โดยเฉพาะในปจจุบัน  ความจําเปนท่ีจะไดผูบริหารที่มีภาวะผูนํามีมากข้ึน  
เพราะการบริหารสถานศึกษาจะยุงยากมากข้ึน  มีการแขงขันมากข้ึน และมีการนําระบบสารสนเทศ
มาใชในการบริหารและการเรียนการสอนมากข้ึน  
         6) กลยุทธ  (Strategy) ซ่ึง Chandler (1962) ไดกลาวถึงความหมายของกลยุทธไววา  
เปนการพิจารณากําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคพื้นฐานสําหรับระยะยาว ภายในกิจการและการ
ยอมรับในทิศทางรวม รวมท้ังการแบงสรรทรัพยากร เพื่อใหทํางานตามเปาหมายตางๆ ที่วางไวแลว  
ซ่ึงความหมายของกลยุทธไดขยายกวางข้ึน โดยคลุมถึงจุดมุงหมายขององคการ  วัตถุประสงคทาง
กลยุทธ  วัตถุประสงคหรือเปาหมายอ่ืนๆ และนโยบายที่สําคัญตางๆ แผนงานหลักและแผนงาน
อ่ืนๆ ท่ีจะนํามาใชปฏิบัติ  เพ่ือใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมายท่ีตั้งไว  



นอกจากนี้ Certo & Peter (1991) ใหความหมายวา กลยุทธ คือ วิธีการดําเนินงานท่ีคาดวาจะนําไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ และ Mintzberg (1994) อธิบายวา  กลยุทธ คือ 1) แผนซ่ึง
กําหนดทิศทางและช้ีแนะแนวทางในการดําเนินการในอนาคต  2) รูปแบบของพฤติกรรม  3) การ
กําหนดฐานะหรือตําแหนงในสนามแขงขัน 4) ทัศนียภาพท่ีเนนสภาพท่ีแทจริงขององคการและ
คุณลักษณะท่ีนาจะเปนขององคการ 5) กลวิธีสูหรือแขงขันเพื่อเอาชนะฝายตรงขามใหได 
 Griffin and Moorhead (2007) กลาววา วัฒนธรรมองคการมีองคประกอบท่ีสําคัญ  คือ 1) 
สภาพแวดลอมองคการ เปนตัวกําหนดวาการดําเนินงานจะตองทําอะไรเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ  
สภาพแวดลอมขององคการมีอิทธิพลมากในการหลอหลอมวัฒนธรรมองคการ 2) คานิยม เปน
แนวคิดและความเชื่อพื้นฐานขององคการ คานิยมเปรียบเสมือนหัวใจของวัฒนธรรมองคการ  
คานิยมในความหมายท่ีเห็นเดนชัดสําหรับบุคลากรแลว ช้ีถึงความสําเร็จ  ถาคุณทําอยางนี้  คุณก็จะ
ประสบความสําเร็จดวย  คานิยม  จึงชวยสรางมาตรฐานความสําเร็จภายในองคการ โดยการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย องคการท่ีมีวัฒนธรรมแข็งแกรง ตางมีระบบคานิยมท่ีซับซอนท่ีบุคลากรรูกันดี 
ผูนําในองคการมักพูดถึง ความเช่ือตางๆ   ท่ีมีอยูอยางเปดเผย  ไมปดบังและมักทนไมไดตอการ
เบ่ียงเบนไมปฏิบัติตาม 3) วีรบุรุษ คนท่ีเปนวีรบุรุษ จะสะทอนคานิยมทางวัฒนธรรม และเปน
แบบอยางใหบุคลากรคนอ่ืนปฏิบัติตาม บางคนเกิดมาเปนวีรบุรุษ บางคนเปนวีรบุรุษท่ีสรางข้ึนมา
จากงานอันทรงคุณคาควร แกการจดจํา  องคการหลายแหงจึงพยายามช้ีนําคนของตนใหเลนบท
วีรบุรุษ  ทํางานดี  ตรงตอเวลา  ขยัน เปนตน โดยเช่ือวาคนอ่ืนพยายามเลียนแบบพฤติกรรมของเขา 
องคการท่ีมีวัฒนธรรมแข็งแกรงบางแหงจะมีวีรบุรุษหลายคนและหลายรูปแบบแตทุกรูปแบบจะ
เปน  แบบจํ าลองตัวอย างแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีคนในองคการคนอ่ืนๆ  นา ทําตาม                            
4) ขนบธรรมเนียมประเพณี  แตละองคการจะมีระบบและรูปแบบท่ีวางไว  ซ่ึงแสดงใหบุคลากร
เห็นถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวังในระดับสูงข้ึนไป  จะมีพิธีการ ประเพณีตางๆ เปนตัวอยาง  เดนชัดท่ี
องคการยึดถือและปฏิบัติกันอยูอยางสมํ่าเสมอ  การยกยองบุคลากรดีเดนเปนที่ยอมรับของทุกๆ คน   
เปนขนบธรรมเนียมท่ีองคการหลายแหงยึดถือและจัดอยางสมํ่าเสมอ  5) ขายวัฒนธรรม คือ ชอง
ทางการส่ือสารอยางไมเปนทางการ  อันสําคัญภายในองคการ โดยมี “ผูนําสาร” คานิยมเร่ืองราว
ของวีรบุรุษ พวกเขาชอบเลา ชอบซุบซิบ นักสืบ นักเทศนเปนขายการส่ือสารท่ีทรงพลังในองคการ  
การควบคุมขายตัวบุคคลเหลานี้ได เปนวิธีเดียวท่ีจะชวยใหคนอ่ืนๆ รับรู เขาใจ เร่ืองราวตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนอยางถูกตอง บุคลากรเกาแกอาจไรคา ในสายตาผูบริหารที่ไมเขาใจวิธีในการสรางวัฒนธรรม
ท่ีแข็งแกรง  แตถาหากผูบริหารสามารถใชทรัพยากรบุคคลเหลานี้เปนขายวัฒนธรรม  เปนผูคอยให
กําลังใจบุคลากรในปจจุบันได  ก็จะเกิดประโยชนแกองคการเชนกัน  ประวัติศาสตร  ความเปนมา  
เบ้ืองหลังการแขงขัน  ความสําเร็จในอดีต  จะอยูในความทรงจําของขายวัฒนธรรมและสามารถนํา



ออกมาถายทอดไดอยางนาสนใจ ประวัติความเปนมาขององคการเปนส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนทราบ  
แตยากนักท่ีจะไดรับการถายทอดใหเกิดความซาบซ้ึงถาไมผานขายวัฒนธรรม   
 วัฒนธรรมองคการนั้น มีความสัมพันธกับการบริหารทางการศึกษาในหลายๆ ดาน  เชน  
โครงสรางขององคการ  แรงจูงใจ  ภาวะผูนํา  และการเปล่ียนแปลง  เพื่อใหเขาใจถึงความหมาย 
ของวัฒนธรรมองคการไดชัดเจนข้ึน  Lunenberg  and  Omstein (2000)  ไดเสนอมิติของวัฒนธรรม
องคการ ดังภาพท่ี  5 
 
                                                                 สิ่งแวดลอมภายนอก 

 
- ขอมูล                                                                                                                                                      - ผลผลิต 
 ขาวสาร                                                                                                                                                    - บริการ 
- บุคคล                                                                                                                                                     - ผูไดรับ 
- อุปกรณ 

 
 
ปจจัยปอน 
       ผลลัพธ 
                                                                      กระบวนการ 
   
                                                                           วงจรที่ยอนกลับ 

ภาพท่ี  5  มิติของวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Lunenberg  and  Omstein 
 

จากภาพท่ี  5  มิติของวัฒนธรรมองคการท่ีอยูภายใตทฤษฎีระบบสังคม (social  system  
theory) และทฤษฎีระบบเปด (open  system  theory)  ท่ีเร่ิมจากปจจัยปอน  กระบวนการเช่ือมโยง  
ผลลัพธ  ส่ิงแวดลอมภายนอกและการใหผลยอนกลับ องคการไดรับพลังจากส่ิงแวดลอม                     
ในรูปแบบของขอมูลขาวสาร  บุคคล และวัสดุอุปกรณ  พลังดังกลาวจะเชื่อมโยงเปนพฤติกรรมท่ี
สงผลตอเปาหมายขององคการ ทําใหสมาชิกในองคการประสบผลตามท่ีตองการ สวนกระบวนการ
บริหาร เชน แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การส่ือสาร  การเปล่ียนแปลง  และโครงสรางของ
องคการ  ไดแก  คําอธิบายงาน  ระบบการคัดเลือกระบบการประเมินผล  ระบบควบคุม  และระบบ
การใหรางวัล  มีความสําคัญตอวัฒนธรรมองคการจากกระบวนการบริหารนี้เอง ทําใหสงผลลัพธ
ตอส่ิงแวดลอมภายนอกของโรงเรียน ผลลัพธท่ีตามมาคือ ความรูของนักเรียน ทักษะและเจตคตหิรือ

- แรงจูงใจ                                     การเช่ือมโยง                            - คําอธิบายงาน 

- ภาวะผูนํา                                                                                     - ระบบคัดเลือก        

- การตัดสินใจ        - พฤติกรรมปกติ   - ปรัชญา    - ระบบประเมินผล   - การฝกฝน 

- การสื่อสาร           - คานิยม                                  - กฎหมาย     - ระบบควบคุม      

- การเปล่ียนแปลง  - บรรทัดฐาน                            - ความรูสึก   - ระบบการให 

                                                                                                            รางวัล 

 

วัฒนธรรม 



การมาเรียน  การหยุดเรียน  ถาจะใหลึกลงไปอาจหมายถึงรางวัลท่ีไดรับ จากภาพท่ี 5 นอกจากจะ
เนนอิทธิพลท่ีมีตอองคการแลว ส่ิงแวดลอมภายนอก ยังมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคการดวย  ระบบ
สังคมจะใหผลยอนกลับเพื่อตรวจสอบวัฒนธรรมปจจุบันวาควรจะคงอยูหรือเปล่ียนแปลงใหม 

พัชรนันท   กล่ันแกว (2549) กลาววา การกําหนดองคประกอบของวัฒนธรรมองคการนั้น 
มีท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ซ่ึงแบงออกได 2 ประเภท คือ  

1) วัฒนธรรมหลัก (dominant culture)  เปนคานิยมหลักซ่ึงสมาชิกในองคการตองรับรูและ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด  เปนภาพรวมของความเช่ือท่ีสมาชิกในองคการสวนใหญมีความเห็นพอง
ตองกัน  หรือมีความเห็นรวมกันท่ีจะใชเปนเคร่ืองควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ  และ
เม่ือมีการปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางตอเนื่อง จะจัด
ใหเปน วัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง (strong  culture)  เชน การทํางานเปนทีม  การใชระบบมอบอํานาจการ
ตัดสินใจในระดับผูปฏิบัติ เปนตน  

2) วัฒนธรรมสวนยอย  (subculture) เปนลักษณะท่ีองคการมีวัฒนธรรมยอยเฉพาะ
หนวยงาน ซ่ึงลักษณะของงานจะแตกตางกันในแตละฝาย  ซ่ึงจะมีการสรางวัฒนธรรมยอยข้ึน หรือ
อาจเกิดจากการมีปฏิสัมพันธท่ีแตกตางกันของบุคคล การมีประสบการณรวมกัน  และการมีลักษณะ
สวนบุคคลท่ีคลายคลึงกัน  ทําใหเกิดการรวมกลุมกัน กําหนดกันข้ึนเปนวัฒนธรรมยอยของกลุมใน
องคการ ซ่ึงอาจเปนวัฒนธรรมองคการที่ออนแอ (weak  culture)  หรือวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง 
(strong  culture)  ก็เปนได ข้ึนกับอิทธิพลของวัฒนธรรมยอยนั้นๆ   

โดยสรุป  วัฒนธรรมองคการนั้น มีองคประกอบท้ังจากสภาพแวดลอมภายนอก และ
สภาพแวดลอมภายใน  ซ่ึงลักษณะขององคประกอบตางๆ นั้น ประกอบดวยส่ิงท่ีเปนรูปธรรม เชน 
ส่ิงประดิษฐ  วัตถุตางๆ หรือท่ีเปนนามธรรม เชน ความเช่ือ  คานิยม  ปทัสถาน  แนวคิด ธรรมเนียม
ประเพณี วีรบุรุษ ภาวะผูนํา กลยุทธ โครงสราง เปนตน ซ่ึงองคประกอบตางๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีทําให
องคการมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันไป และกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง หรือ
ออนแอ  ซ่ึงเม่ือผูวิจัยไดศึกษาและทราบถึงองคประกอบตางๆ ของวัฒนธรรมองคการเหลานี้แลว   
ก็จะสามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนท่ี
ศึกษาได 

 
        2.3.3  ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 

                   องคการที่แตกตางกัน  จะมีลักษณะทางโครงสรางองคการที่แตกตางกัน  ซ่ึงก็
อาจมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางหรือคลายคลึงกันก็ได  มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการ ไวเปนจํานวนมาก  ซ่ึงก็มีความคลายคลึงกัน  เชน แนวคิดของ Greenberg and  



Baron (1997)  เกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ มีดังนี้  1) วัฒนธรรมองคการเกิดข้ึนเฉพาะ
องคการ  เกิดข้ึนสมํ่าเสมอและยาวนาน   เปนลักษณะเฉพาะของแตละองคการ  เชน งานพิธีท่ีจัดข้ึน
ทุกปในองคการ เปนตน  2)  วัฒนธรรมองคการ เปนแนวประพฤติหรือปทัสถาน ในการประพฤติ
ปฏิบัติของสมาชิกภายในองคการ  ทําใหสมาชิกรูวาส่ิงใดควรทําหรือไมควรทํา  3) วัฒนธรรม
องคการประกอบดวยคานิยมท่ีเดนชัด (dominant value) เปนส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนยึดม่ันและรับรู
รวมกัน 4) วัฒนธรรมองคการเปนหลักปรัชญา (philosophy) ขององคการน้ันๆ เปนความเช่ือของ
สมาชิกในองคการ  5)วัฒนธรรมองคการมีลักษณะเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  อาจเปนลายลักษณ
อักษรหรือไมก็ได  แตถือเปนกรอบของพฤติกรรม 6) วัฒนธรรมองคการเปนบรรยากาศ                      
ขององคการ   เปนปจจัยท่ีสงผลตอความรูสึกของสมาชิกในขณะท่ีทํางานในองคการ 
                Luthans (1998) เสนอแนะลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมองคการ ไวคลายคลึงกัน
ดังนี้ 1) ลักษณะปกติของพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็น เม่ือสมาชิกในองคการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน พวก
เขาจะใชภาษาเหมือนกัน  คําศัพทเฉพาะและพิธีการเหมือนกัน  ซ่ึงเกี่ยวของกับการคลอยตาม  การ
เคารพนับถือและมารยาททาทาง  2) ปทัสถาน มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีดํารงอยูรวมทั้งแนวทาง
เกี่ยวกับการทํางาน 3) คานิยมท่ีโดดเดน (dominant  values) คานิยมสําคัญท่ีองคการสนับสนุนและ
คาดหวังใหสมาชิกมีรวมกัน 4) ปรัชญา (philosophy)  มีนโยบายท่ีกําหนดความเช่ือขององคการ ไว
ลวงหนาวาควรจะปฏิบัติตอบุคลากรหรือลูกคาอยางไร  5) กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ  ผูมาใหมตอง
เรียนรู เพื่อจะไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนสมาชิกของกลุม 6) บรรยากาศองคการ 
(organizational  climate)  เปนความรูสึกท่ีรวมทุกส่ิงทุกอยางท่ีถายทอดโดยรูปแบบทางกายภาพ  
วิธีการปฏิสัมพันธของสมาชิกและวิธีท่ีสมาชิกในองคการปฏิบัติตนตอลูกคาและบุคคลภายนอก 
                วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดท้ังทางบวกและทางลบ    
หากมีการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีดีก็จะเสริมการทํางานใหเปนระบบ  และหากมีวัฒนธรรม       
ท่ีไมเหมาะสมก็จะเปนการทําลายองคการ องคการควรมีการตรวจสอบวัฒนธรรมองคการ             
ท่ีถือปฏิบัติอยู   พัฒนิจ  โกญจนาท (2547)  กลาวถึงวัฒนธรรมองคการท่ีดีวาควรมีลักษณะดังนี้ 
     1) ตองเปนแนวทางท่ีถูกตองและมีผลกระทบทางบวกตอองคการ  มีทิศทาง         
ท่ีสอดคลองกับภารกิจ  เปาหมายและวิสัยทัศนขององคการ  ช้ีนําใหสมาชิกในองคการมีพฤติกรรม
ท่ีถูกตองและผลักดันใหองคการประสบผลสําเร็จ  เชน วัฒนธรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบ                
ตอการทํางาน  วัฒนธรรมท่ีเนนการทํางานเปนทีม  วัฒนธรรมท่ีเสียสละเพื่อองคการ  วัฒนธรรม   
ท่ีเนนความซ่ือสัตยมีจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับองคการ  และวัฒนธรรมท่ีมุงเนนการเรียนรู  และ           
การพัฒนา  



     2) สามารถผลักดันใหเปนรูปธรรม  สามารถนําไปปฏิบัติได  ควรเปนวัฒนธรรม 
ท่ีมีความเหมาะสมกับบุคลากรในองคการ สรางความรวมมือใหเกิดการยอมรับและยึดม่ันในวิธีการ
ท่ีดีในการดําเนินงาน 
       จากลักษณะขางตนเห็นไดชัดวาวัฒนธรรมองคการเปนเร่ืองสําคัญตอการบริหาร
องคการ  ใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย  ซ่ึงวัฒนธรรมดังกลาวจะตองมีทิศทางท่ีถูกตองและ
สามารถผลักดันใหมีการเปล่ียนแปลงไปสูการปฏิบัติในองคการได  และเนื่องจากวัฒนธรรม
องคการ เปนเร่ืองท่ีคอนขางจะเปนนามธรรม  เกี่ยวของกับ คานิยม  ความเชื่อของคน ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
สังเกตเห็นไดยาก  แมวานักวิชาการจะมีความเห็นแตกตางกันบางในเร่ืองคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการ แตสวนใหญแลวจะเห็นวา วัฒนธรรมองคการมีลักษณะ ดังนี้ (สุนทร                     
วงศไวศยวรรณ, 2540) 
          1)  เปนคานิยม  ความเชื่อ  และพฤติกรรมรวมของกลุมคน  วัฒนธรรมองคการ
เปนปรากฏการณของกลุมคนจํานวนหน่ึงในองคการ  ไมใชความคิด  ความเช่ือ  คานิยมและ       
การกระทําของคนๆ เดียว  แตละคนในองคการอาจมีความคิด  ความเชื่อ  คานิยมและการกระทํา
แตกตางกันออกไป  ส่ิงตางๆ เหลานี้ไมใชวัฒนธรรม  เพราะไมใชเปนส่ิงท่ีมีหรือเห็นรวมกัน       
ในกลุมคนจํานวนหนึ่ง  ดังน้ัน วัฒนธรรมองคการจึงเปนความคิด  ความเช่ือ และคานิยมท่ีหลายคน
ยอมรับและนําไปปฏิบัติ  จนสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนท่ีอยูในวัฒนธรรมเดียวกันได                     
นักมานุษยวิทยาในอดีต มีขอสมมติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมขอหนึ่งวา  วัฒนธรรม
เปนคานิยม  ความเชื่อ  และพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนหรือสวนใหญในสังคม  กลาวอีกนัยหนึ่ง 
วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนหรือสวนใหญของสังคมเห็นพองตองกัน สังคมในอดีต จึงมี
วัฒนธรรมหลักเพียงวัฒนธรรมเดียว (คนสวนใหญ หรือทุกคนคิดและทํา เหมือนๆ กัน)  ไมมี
วัฒนธรรมยอยของกลุมคนท่ีคิดและทําตางจากคนสวนใหญ  เหตุท่ีนักมานุษยวิทยาในอดีต  มีขอ
สมมติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัฒนธรรมดังกลาวเพราะสังคมท่ีนักมานุษยวิทยานิยมศึกษานั้น 
มักเปนสังคมกลุมชนหรือเผาเล็กๆ ซ่ึงอยูโดดเดี่ยว หางไกลจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืน เชน     
ชนเผาตางๆ  สังคมชนเผาเหลานี้เปนสังคมเล็กๆ ท่ีมีโครงสรางไมซับซอน  องคการทางสังคมก็มี
นอยและทําหนาท่ีหลายอยาง  เชน องคการครอบครัวทําหนาท่ีเล้ียงดู ใหการศึกษาและดูแลรักษา
เร่ืองโรคภัยไขเจ็บ  ดังนั้นคนในสังคมชนเผาจึงมีคานิยม ความประพฤติ และความเช่ือท่ีคลายกัน
หรือเปนแบบเดียวกัน (homogeneous) แตสังคมสมัยใหม เชน  สังคมของเมืองใหญ  รวมถึงองคการ
ขนาดใหญ ไมมีลักษณะเหมือนสังคมชนเผาในอดีต สังคมและองคการสมัยใหม  มักมีขนาด
คอนขางใหญและสลับซับซอน สมาชิกของสังคมและองคการมีความแตกตางหลากหลาย 
(heterogeneous) ทางการศึกษา ภูมิหลัง ครอบครัว ประสบการณ คานิยมและความเช่ือ นอกจากนั้น



สังคมและองคการสมัยใหมยังเปนสังคมเปด  คือ มีการติดตอกับสังคมและองคการอื่นอยาง
กวางขวาง  ทําใหรูจักปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  จากลักษณะดังกลาว ทําให
วัฒนธรรมของสังคม และองคการสมัยใหมไมใชเปนคานิยม  ความเชื่อ และพฤติกรรมของคน 
สวนใหญหรือทุกคนในสังคม กลาวอีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมของสังคมและองคการสมัยใหม มักเปน
เพียงส่ิงท่ีสมาชิกสังคมหรือสมาชิกองคการจํานวนหนึ่งเห็นพองตองกันเทานั้น  เพราะสังคมและ
องคการสมัยใหมมักประกอบดวยกลุมคนหลายกลุมท่ีมีความแตกตางหลากหลาย แตละกลุม          
มีวัฒนธรรมยอยของตนเองแตอาจมีแบบแผนทางวัฒนธรรมบางอยาง ท่ีกลุมตางๆ เห็นรวมกันบาง  
  2)  เปนส่ิงท่ีตองใชเวลาการส่ังสม  ความคิด  ความเชื่อ  คานิยม และการกระทํา          
ท่ีคนในองคการจํานวนหนึ่งยอมรับและมีอยูรวมกันนั้นมิไดเกิดข้ึนภายในชวงระยะเวลา 2-3 วัน  
แตตองอาศัยเวลาในการส่ังสมบมเพาะ ผานกาลเวลาแหงการทดสอบ และพิสูจน จนเปนท่ียอมรับ
รวมกัน แลววาสามารถชวยแกปญหาและสนองความตองการขององคการได  ดังนั้นจึงอาจกลาว 
ไดวาวัฒนธรรมองคการเปนประสบการณรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ซ่ึงทํางานดวยกันมานานสมควร 
  3)  เปนส่ิงท่ีสมาชิกขององคการเรียนรูจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (social  
interaction) วัฒนธรรมองคการไมใชความคิด  ความเช่ือ  คานิยม และการกระทําของสมาชิก        
ท่ีเกิดจากสัญชาตญาณของมนุษย  นอกจากนั้น วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีสมาชิกองคการ  คอยๆ 
เรียนรูทีละเล็กทีละนอย  นับต้ังแตเร่ิมเขาทํางานในองคการน้ัน  บุคลากรใหมเรียนรูวัฒนธรรม
องคการ ผานกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมท่ีเรียกวา  การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ 
(organizational socialization) โดยหัวหนาจะคอยช้ีแนะวิธีคิด วิธีการทํางานและการวางตัว                
ท่ีถูกตอง  นอกจากนั้นบุคลากรใหมยังเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากการเขาฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆ ขององคการ  และจากการเรียนรูดวยตนเอง โดยการสังเกตพฤติกรรมของหัวหนางาน และ
หลักเกณฑการไดความดีความชอบอีกดวย  ผลจากการเรียนรูวัฒนธรรมองคการ ทําใหบุคลากรรูวา
ตนควรมีพฤติกรรมอยางไรในสถานการณตางๆ  ทําใหสามารถอยูรวมและเปนท่ียอมรับของคนอ่ืน
ในองคการได  โดยสรุปแลว วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีคนในองคการเรียนรูจากการเปนสมาชิก
ขององคการนั้น  นั่นคือเปนการเรียนรูและถายทอดทางสังคมนั่นเอง 
  4)  เปนส่ิงท่ีสมาชิกองคการไมคอยตระหนักถึง  หลังจากท่ีวัฒนธรรมองคการ     
ไดผานกาลเวลาแหงการทดสอบ  จนเปนท่ียอมรับจากคนในองคการจํานวนหนึ่งแลววา  สามารถ
ชวยแกไขปญหาหรือสนองความตองการขององคการได  คนในองคการก็จะคิด เช่ือ และทําส่ิงนั้น      
ซํ้าแลวซํ้าเลาเปนระยะเวลานานจนกลายเปนเร่ืองปกติธรรมดาไป นั่นยอมหมายความวาส่ิงท่ีคิด
หรือกระทํานั้น กลายเปนสามัญสํานึก ท่ีสมาชิกองคการกระทําไปโดยอัตโนมัติ  โดยไมไดคิดถึง
การมีอยูของธรรมเนียม บรรทัดฐานของวัฒนธรรม   



  5) การส่ือสารถึงวัฒนธรรมองคการท่ีพึ่งพาการใชสัญลักษณ (symbol) สัญลักษณ 
หมายถึงส่ิงท่ีใชแทนหรือส่ือความหมายถึงอีกส่ิงหนึ่ง  การส่ือสารถึงวัฒนธรรมองคการ  มักเกิดข้ึน
ใน 2 กรณี   กรณีแรกเปนเร่ืองท่ีองคการพยายามถายทอดวัฒนธรรมองคการไปยังสมาชิกใหม    
เปนกรณีท่ีองคการพยายามถายทอด หรือสอดแทรก คานิยม ความเชื่อ และแนวทางการทํางาน      
ท่ีองคการคาดหวังใหบุคลากรทําตามผานสัญลักษณตางๆ  สัญลักษณท่ีองคการนิยมใชในกรณีนี้
ไดแก  ภาษา  พิธีการ  เพลงประจําองคการ  การส่ือสารถึงวัฒนธรรมองคการในกรณีท่ีสองเปนเร่ือง
ท่ีบุคลากรหรือบุคคลภายนอก พยายามสืบคน หรือแปลความหมายท่ีแฝงอยูในสัญลักษณตางๆ 
ดังนั้นสัญลักษณตางๆ ท่ีมีอยูในองคการ จึงอาจบงช้ีใหเห็นถึงวัฒนธรรมในองคการนั้นได 
  6) เปนส่ิงท่ีปรับตัวเปล่ียนแปลงได  การเกิดวัฒนธรรมองคการตองใชเวลาในการ
พัฒนา จนเปนหนทางท่ีกลุมยอมรับวา ชวยแกปญหาและตอบสนองความตองการของกลุมได  
ดังนั้น วัฒนธรรมองคการ เปนส่ิงท่ีไมหยุดนิ่ง สามารถปรับตัวเปล่ียนแปลงไดตามสภาพแวดลอม
หรือสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตในโรงงานแหงหนึ่ง 
จากการทํางานดวยมือและอุปกรณอยางงายมาเปนการใชเคร่ืองจักรท่ีมีการควบคุมดวยคอมพิวเตอร
ทําใหวัฒนธรรมในโรงงานดังกลาวเปล่ียนไป  การพ่ึงพาอาศัยกันแบบเดิมในหมูบุคลากรมีนอยลง
ความผูกพันในหมูบุคลากรลดลง   ความภูมิใจในฝมือ  และความสําคัญของงานท่ีตนทํามีนอยลง  
เพราะเนื้องานถูกแบงหรือตัดทอนออก  เปนการกระทําหรือประกอบเฉพาะสวนเทานั้น เวลาในการ
ทํางานถูกเรงรัดใหทันกับการทํางานของเคร่ืองจักร  ดังนั้นความสัมพันธระหวางบุคลากรจึงเปล่ียน
จากการมีน้ําใจชวยเหลือพึ่งพาอะลุมอลวยกันแบบเดิม  มาเปนความสัมพันธแบบเคร่ืองจักร  ท่ีตอง
ทํางานแขงขันกับเวลาและความซํ้าซาก  อาจมีการแยกองคการในองคการบางสวนออกไปตั้งเปน
องคการใหม  ทําใหวัฒนธรรมในองคการที่แยกออกไปนั้น เปล่ียนแปลงไป  นอกจากนั้นการ
ครอบงําของกิจการขององคการอ่ืนอยางไมเปนมิตร (hostile  takeover)  อาจทําใหวัฒนธรรม       
ในองคการท่ีถูกครอบงําเปล่ียนแปลงได 
 วัฒนธรรมองคการเกี่ยวของกับผูรวมงาน คือ เปนวิถีทางการทํางานภายในองคการ 
นอกจากนั้นวัฒนธรรมองคการเปนลักษณะแนวคิดเชิงพรรณนามากกวาแนวคิดในเชิงการประเมิน
พฤติกรรม   วัฒนธรรมองคการจะมีลักษณะเปนพฤติกรรมท่ีเปนสามัญหรือปกติวิสัย  หรือเกิดข้ึน
เปนลักษณะถาวร  ซ่ึงเปนเคร่ืองบงช้ีใหเห็นถึงความแปลกแยกไปจากองคการอ่ืน   วัฒนธรรม
องคการเปนเร่ืองของการรับรู  แตมันมีอยูในองคการมิใชอยูในปจเจกบุคคลท่ีมีพื้นฐานตางกัน  
หรือระดับตําแหนงในองคการตางกัน  เพื่อเปนการรับรูวัฒนธรรมองคการในลักษณะที่เหมือนกัน 
หรือหลอมรวมกัน สมาชิกท้ังหลายจะรับรูลักษณะเฉพาะ ซ่ึงจะเปนสัญลักษณขององคการ  ซ่ึง
วัฒนธรรมองคการนั้นมีลักษณะเฉพาะดังนี้  1) อิสรภาพสวนบุคคล (individual autonomy)  เปน



ระดับของความรับผิดชอบ  ความมีเสรีภาพ  และโอกาสในการแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค         
ของปจเจกบุคคลในองคการท่ีตนมีอยู  2) โครงสราง (structure)  เปนระดับของการมีกฎเกณฑ  
ขอบังคับและการนิเทศส่ังการ   ซ่ึงใช เปนการควบคุมดูแลพฤติกรรมสมาชิกในองคการ                         
3) ส่ิงสนับสนุน (support) ระดับความชวยเหลือและการใหความอบอุนในการทํางาน  ของ
ผูบังคับบัญชาตอลูกนอง  4) เอกลักษณ (identity)  เปนภาพรวมของสมาชิกในองคการท้ังหมด
มากกวากลุมใดกลุมหนึ่ง  หรือกลุมเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  5) รางวัลการปฏิบัติงาน (performance  
reward) จํานวนรางวัลท่ีองคการจัดสรรไวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร  
6) ความอดทนในเร่ืองความขัดแยง (conflict tolerance)  ระดับความขัดแยงระหวางเพ่ือนสมาชิก
และระหวางกลุม และความเต็มใจที่จะเปดเผยตนเองในเร่ืองความแตกตางของตน  7) ความอดทน
ในเร่ืองของการเส่ียง (risk tolerance)   คือระดับท่ีสมาชิกในองคการไดรับการสงเสริมใหมีการ
แสดงออกในการคัดคาน มีการใชนวัตกรรม  มีการเส่ียง  (Gordon, 1999) 
 ดังนั้นวัฒนธรรมองคการ จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้คือ  1) คานิยมรวมกัน  คานิยมเปน
รากฐานความเช่ือรวมกันของการใหคุณคาการกระทําอยางใดอยางหน่ึงของคนในองคการ  คานิยม
บอกแนวทางแกบุคลากรในองคการใหรูวา พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติในการทํางานมีอะไรบาง          
2)  ความคาดหวังรวมกัน  คนในองคการมีความคาดหวังรวมกันวา  มีความเกรงใจตอกันเรารูสึกเอง
วาเราควรจะทําอยางไรหรือทําอะไรเม่ืออยูรวมกัน  เนื่องจากเราตองการการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
เราจึงพยายามทําตามความคาดหวังของกลุมใหได  3)  มีอุดมการณและแรงบันดาลใจรวมกัน 
อุดมการณและ แรงบันดาลใจ  คือเปาหมายอุดมคติ  ถือเปนเปาหมายสูงสุดของมนุษย  ถาหาก
บุคลากรมีเปาหมายและแรงบันดาลใจรวมกัน ยอมผลักดันใหบุคลากรมีพฤติกรรมในทิศทาง
เดียวกัน 4) ระบบควบคุมทางสังคมขององคการ ระบบการควบคุม  เปนหนึ่งในข้ันตอน                    
ของหลักการบริหาร ระบบการควบคุมเปนอีกประการที่เปนตัวช้ีความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
ขององคการ (Griffin & Moorhead, 2007) 
 สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการมีลักษณะแตกตางกัน เราสามารถพิจารณาไดวาองคการหนึ่ง
แตกตางจากอีกองคการหน่ึงในแงของวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงมีความสัมพันธกับเวลา  มีการ
เปล่ียนแปลง  และบุคลิกภาพของปจเจกบุคคลท่ีถาวร   ทุกองคการมีวัฒนธรรมเฉพาะ ซ่ึงจะรวมถึง
จุดยืน  กฎเกณฑ  ขอบังคับ  ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวกในการสื่อสารของสมาชิกในองคการ  
สรางมาตรฐานการทํางานรวมกัน การกําหนดพฤติกรรมการสรางขนบธรรมเนียมประเพณี ให
สมาชิกปฏิบัติ  ซ่ึงจะทําใหสมาชิกทราบวาพฤติกรรมใดมีความเหมาะสมและไมเหมาะสม  และ
สามารถเลือกแนวทางในการดํารงวัฒนธรรมองคการท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการพัฒนา



องคการนั้นตอไปได ซ่ึงวัฒนธรรมองคการนั้นเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารจําเปนตองใชเปนเคร่ืองมือ
ในการบริหารองคการใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย 
 
        2.3.4  รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ 
                              องคการตางๆ อาจมีรูปแบบของวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน  ซ่ึงรูปแบบ                
ของวัฒนธรรมองคการน้ันก็อาจสงผลตอประสิทธิผลขององคการแตกตางกัน  นักวิชาการได
จําแนกรูปแบบของวัฒนธรรมองคการออกเปนแบบตางๆ ท่ีแตกตางกัน  เชน Deal  and  Kennedy 
(1982 อางถึงใน ประชุม  โพธิกุล, 2542)  ไดเสนอรูปแบบวัฒนธรรมองคการวา มี  4  แบบ  คือ 
                   1) วัฒนธรรมแบบบึกบึน  ดื้อดึง  ในวัฒนธรรมนี้ บุคคลรับการเส่ียงระดับสูง 
แตสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยใหตอบกลับอยางรวดเร็ว ไมวาการกระทํานั้นจะถูกหรือผิดก็ตาม  
                   2) วัฒนธรรมหนักเลนหนัก  ความสนุกสนานและการแสดงออกเปนกฎของ
วัฒนธรรมนี้   ผูปฏิบัติงานรับการเส่ียงนอย  และแมตอบกลับตอความสําเร็จก็ไมมากนัก  
ผูปฏิบัติงานตองรักษาระดับกิจกรรมท่ีเส่ียงตํ่าไวใหดี   
                   3) วัฒนธรรมเดิมพันดวยบริษัทวัฒนธรรมนี้เรียกใหเกิดการตัดสินใจกอนใหญ
ตามขวบปท่ีผาน กอนท่ีสภาพแวดลอมจะเอ้ืออํานวย การตอบกลับชัดเจนวาการตัดสินใจถูกตอง
หรือไม เปนวัฒนธรรมท่ีเส่ียงสูงตอบกลับชา 
                               4) วัฒนธรรมกระบวนการ   มีการตอบกลับท่ีนอยมากหรือไมมีเลยท่ีเอ้ืออํานวย
ในวัฒนธรรมนี้  ผูปฏิบัติงานหามาตรการวัดส่ิงท่ีตนทํายาก  คอนขางท่ีจะเนนระเบียบ ขอบังคับ 
อยางเขมงวด 

                Harrison  and  Stokes (1990 อางถึงใน ประชุม  โพธิกุล, 2542)  แบงวัฒนธรรม
ออกเปน  4  ประเภท  คือ 

                1) วัฒนธรรมอํานาจ  วัฒนธรรมนี้ตั้งบนขอสมมติฐานท่ีวา การขาดแคน
ทรัพยากรเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนปกติ  มีการตัดสินกันอยางชัดเจนวาใครแพ ใครชนะ  ทามกลาง
ทรัพยากรทั้งหลายท่ีกระจายไมเทาเทียมกัน  ในองคการที่วัฒนธรรมอํานาจเขมแข็งจะทํางานไดผล 
ตรงกันขามวัฒนธรรมท่ีจัดการไมคอยดี จะปกครองโดยความกลัว  ดวยการใชอํานาจท่ีไมถูกตอง
เพื่อการไดเปรียบของผูนํา มักกอใหเกิดการเลนพรรคเลนพวกและความแตกแยก 

               2) วัฒนธรรมบทบาท  วัฒนธรรมนี้เปนตัวแทนอยางมีเหตุผลท่ีสืบทอดทาง
โครงสรางและระบบเพ่ืออํานาจอยางเดียว  สมมติฐานเบ้ืองตนก็คือ งานจะสําเร็จผลไดดีท่ีสุดก็โดย
กฎหรือระเบียบ  บทบาทจะพัฒนาใหรีดความรับผิดชอบและผลงานของแตละคนออกมา 
วัฒนธรรมบทบาทท่ีจัดการไดดีจะใหความม่ันคง  ยุติธรรม และประสิทธิผล  อยางไรก็ตามจุดออน



ขององคการท่ีมีวัฒนธรรมบทบาทคือ ตองพึ่งอยูกับการเลือกปฏิบัติ จึงไมคอยมีความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม รวมท้ังไมคอยมีความยืดหยุน 

               3) วัฒนธรรมสัมฤทธิผล  ทุกคนตองการทําการเกื้อกูลอยางมีความหมาย ตองาน
ของตน  ตอสังคมของตน  เปนกันเองตอเพื่อนรวมงาน  บทบาทในการจัดการในวัฒนธรรมเชนนี้ 
ตองพัฒนาสภาพการทํางานใหคนเอาจริงเอาจัง  อันจะทําใหคนรูสึกวากําลังเกื้อหนุนตอเปาหมายท่ี
สูงข้ึน และอํานวยใหซ่ึงโอกาสท่ีจะเรียนรูและเจริญเติบโตในงาน  อํานาจในวัฒนธรรมสัมฤทธิผล
นี้มุงไปท่ีการสรางสรรคภารกิจแลวเฝาตรวจตราภารกิจนั้น  สวนดานลบของวัฒนธรรมสัมฤทธิผล 
ก็คือ ยากท่ีจะดํารงไวซ่ึงพละกําลังและความกระตือรือรนท่ีพบในตอนตนของวัฒนธรรมนี้ 

               4) วัฒนธรรมสนับสนุน  เปนวัฒนธรรมท่ีคนในองคการมีความไววางใจซ่ึงกัน
และกัน  มีการสนับสนุนกัน  ซ่ึงเปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ  เห็น
คุณคาของความเปนคน  แตก็มีจุดออนคือ ความมุงม่ันภายในตอสมาชิกของตนมากกวาจะมุงม่ันตอ
ความสําเร็จของงานภายนอก   

            อยางไรก็ตามวัฒนธรรมในองคการแตละองคการมีหลายรูปแบบ Dennison (1990 
อางถึงใน มาฆะ  ภูจินดา, 2550)  ไดกลาวถึงวัฒนธรรมความรวมมือและประสิทธิผลวา องคการท่ี
สามารถทํางานไดผลดี  หมายถึงองคการท่ีจัดการยุทธวิธี  ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมไดอยาง
เหมาะสม  และไดเสนอแนะวาการจําแนกประเภทของวัฒนธรรม  จะตองคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางยุทธวิธีท่ีองคการนํามาใชและความตองการทางส่ิงแวดลอม  ซ่ึงไดแก 
              1) วัฒนธรรมแบบการปรับตัว (adaptability culture)  วัฒนธรรมประเภทนี้จะเนน
ท่ีส่ิงแวดลอมภายนอก  โดยเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงและการยืดหยุน  วัฒนธรรมจะรักษาคานิยม  
บรรทัดฐาน  และความเช่ือเพื่อสนับสนุนใหองคการมีสมรรถภาพในการรักษาส่ิงแวดลอมใหคงอยู
พรอมกับการตอบสนองความตองการของบุคลากรไดอยางรวดเร็ว 
               2) วัฒนธรรมแบบพันธกิจ (mission culture) วัฒนธรรมประเภทนี้จะตอบสนอง
สภาพแวดลอมภายนอก  ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความสําคัญของการคงอยูและทิศทางของ
องคการดวยความรวมมือ  กําหนดวิสัยทัศนเปนประเด็นหลักของวัฒนธรรมพันธกิจ วิสัยทัศนชวย
ตอบสนองผูปฏิบัติงานประจําใหเห็นแนวทางความสําเร็จของงาน ผูนําแสดงพฤติกรรมตามพันธกิจ
และวิสัยทัศนขององคการ  ถาส่ิงแวดลอมภายนอกตองการความม่ันคงและทิศทางอยางไรแลว  
วัฒนธรรมจะกําหนดพันธกิจและวิสัยทัศนท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
               3)  วัฒนธรรมแบบผูกพัน  (involvement culture)  มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิกมี
ความผูกพันและมีสวนรวมกับองคการ  โดยสามารถปรับใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปได                   
อยางรวดเร็ว  ขอสําคัญในการดําเนินการตามวัฒนธรรมลักษณะนี้ใหสําเร็จ คือ การสรางใหสมาชิก



มีความรับผิดชอบและสรางขอตกลงรวมกัน   ถาสภาพแวดลอมภายนอกเปล่ียนแปลงไป                   
อยางรวดเร็วและยุทธวิธีหันกลับมาท่ีสภาพแวดลอมภายในแลว  สมาชิกจะตองปรับเปล่ียนไดทันที
โดยยึดความผูกพันกับองคการเปนสําคัญ 
               4) วัฒนธรรมแบบคงที่ (consistency culture) เนนสภาพภายในโดยให
สภาพแวดลอมคงท่ี  วัฒนธรรมประเภทนี้เกิดข้ึนจากลักษณะทางตรรกวิทยา  และวิธีดําเนินการ
ทางธุรกิจ  จุดเดนของวัฒนธรรมประเภทนี้อยูท่ีการปฏิบัติตามและความเช่ือถือได  การดําเนินการ
ขององคการยึดถือสัญลักษณ  ประเพณี  ความรวมมือของผูนํา  ขนบธรรมเนียม  การทํางานใหได
มาตรฐาน  นโยบายในการดําเนินการตามเปาหมายในสภาพแวดลอมคงท่ี  การบูรณาการ  ความ
เช่ือม่ันและองคการ    ท่ีประสบความสําเร็จจะทําใหมีประสิทธิผลสูง 
 สรุปยุทธวิธีและความตองการของสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามแบบของ
วัฒนธรรมของ Dennison ดังตารางท่ี  2 

ตารางท่ี 2  สรุปแบบของวัฒนธรรมและความตองการของสภาพแวดลอม 
 

แบบของวัฒนธรรม ยุทธวิธี ความตองการของสภาพแวดลอม 
วัฒนธรรมแบบปรับตัว 
วัฒนธรรมแบบพันธกิจ 
วัฒนธรรมแบบผูกพัน 
วัฒนธรรมแบบคงท่ี 

ภายนอก 
ภายนอก 
ภายใน 
ภายใน 

เปล่ียนแปลงและยืดหยุน 
คงท่ีและมีทิศทาง 
เปล่ียนแปลงและยืดหยุน 
คงท่ีและมีทิศทาง 

   
Cameron and Quinn (1999 อางถึงใน วิโรจน   สารรัตนะ, 2548) ไดศึกษาวรรณกรรม

เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในองคการทั่วไป และไดเสนอผลการวิจัยซ่ึงจําแนกประเภทวัฒนธรรม
องคการเปน 4 ประเภท คือ วัฒนธรรมกลุมรวม (clan  culture) วัฒนธรรมราชการ (hierarchy  
culture)  วัฒนธรรมกาวหนา (adhocracy culture)  และวัฒนธรรมการตลาด (market  culture) ซ่ึง 
แตละประเภทจะมีแบบของผูนํา (leader  style)  ความผูกพันยึดเหน่ียวในองคการ (bonding)  และ
ลักษณะสําคัญของกลยุทธขององคการ (strategic  emphasis) แตกตางกันออกไป ดังภาพท่ี 6  

 
 
 
 
 



                         เนนภายในและบูรณาการ   เนนภายนอกและหลากหลาย 
 

  ยืดหยุน 
    และ 
  ดุลพินิจ 
 
 
 
 
  ม่ันคง 
   และ 
 ควบคุม 

 
 
ภาพท่ี 6  ประเภทของวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ  Cameron and Quinn 

     Daft (2002 อางถึงใน สุภานี  สฤษฎวานิช, 2545)  ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมกับความมี
ประสิทธิผล ซ่ึงเขากลาววาถาจัดคานิยมขององคการขึ้น 4  แบบ โดยแสดงความแตกตางของ
วัฒนธรรมท้ัง 4  มาจาก 2 มิติ  ไดแก 1)  ระดับของเง่ือนไขสภาพแวดลอมภายนอกวาตองการความ
ยืดหยุน หรือความม่ันคงเพียงไร 2) ระดับของเง่ือนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน หรือเนน
ภายนอกเพียงไร  มิติท้ังสองผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคการขึ้น 4 แบบ  โดยแตละแบบมุงเนน
คานิยมท่ีตางกัน ไดแก  วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 
(achievement culture) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) และวัฒนธรรมแบบราชการ 
(bureaucratic culture)  โดยองคการหนึ่งๆ อาจมีวัฒนธรรมองคการมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบ
ทุกแบบก็ได  อยางไรก็ตาม ในองคการที่มีความสําเร็จสูงพบวา  มักมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งเพียง 
แบบเดียวเทานั้น   ดังภาพท่ี  7 

 

 

 

               วัฒนธรรมกลุมรวม       วัฒนธรรมกาวหนา 
                     คานิยมหลัก              คานิยมหลัก 

                     ความรวมมือ       ความริเริ่มสรางสรรค 
                  ความมีสวนรวม             ความกลาเสี่ยง 
                   ความเปนกลุม           ความเปล่ียนแปลง 
                     ความภักดี                        ความเติบโตกาวหนา 
 

               วัฒนธรรมราชการ      วัฒนธรรมการตลาด 

                    คานิยมหลัก             คานิยมหลัก 

            ความมีประสิทธิภาพ       ความสามารถแขงขัน 

              ความมีเสถียรภาพ         ความมีประสิทธิผล 

          ความแนนอนทํานายได   ความมุงมั่นเพ่ือความสําเร็จ 

                ความปรองดอง                       ความมุงมั่นเพ่ือชัยชนะ 



                                                            ความยืดหยุน (Flexibility) 
 
 
 
 
 
 
 
   เนนภายใน                                                                                                              เนนภายนอก 
(internal  focus)                                                                                                     (external  focus) 
 
 
 

                                                            ความม่ันคง (stability) 

ภาพท่ี 7  วัฒนธรรมองคการ 4 แบบตามทัศนะของ Daft 

      1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) เกิดข้ึนจากการท่ีผูนําเชิงกลยุทธ 
(strategic  leader)  มุงสรางคานิยมใหมขององคการ ท่ีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ตีความหรือคาดการณสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในองคการ ท่ีสามารถ
ตอบสนองไดตลอดเวลา  บุคลากรขององคการจึงไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง และพรอม
ลงมือปฏิบัติไดทันทีเม่ือเกิดความจําเปน  โดยยึดคานิยมในการตอบสนองตอลูกคาเปนสําคัญ    
ผูนํามีบทบาทสําคัญตอการสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับองคการ ดวยการกระตุนบุคลากร
ใหกลาเส่ียง  กลาทดลองคิดทําในส่ิงใหม  และเนนการใหรางวัลผลตอบแทนแกผูท่ีริเร่ิมสรางสรรค
และการจินตนาการเปนพิเศษ สงเสริมใหทดลอง  ลองทํา ใหกลาเส่ียง ใหคิดอะไรนอกกรอบ  
หลายองคการไดเปล่ียนมาเนนเร่ืองการมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร (employee  
empowerment) เนนกลยุทธความยืดหยุนและสามารถตอบสนองไดรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับ        
ยุคแหงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

      2) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (achievement  culture) ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรม
แบบมุงผลสําเร็จ คือ การมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนของเปาหมายขององคการ  ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จ     
ตามเปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มข้ึน   ผลประกอบการมีกําไรหรือมีสวนแบงของตลาด 

    วัฒนธรรมแบบเครือญาติ                 วัฒนธรรมแบบปรับตัว        
   คานิยม - ความรวมมือ         คานิยม    - ความริเริ่ม 

                - ความเอื้ออาทร                            - การทดลอง 

                - รักษาขอตกลง                             - ความกลาเสี่ยง 

                - ความเปนธรรม                           - ความอิสระ 

                - ความเสมอภาค                     - ความสามารถ 

                   ทางสังคม                                       ตอบสนอง     
      วัฒนธรรมแบราชการ               วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ   
   คานิยม - ความประหยัด         คานิยม   - การแขงขัน 

                - ความเปนทางการ                      - ความสมบูรณแบบ 

                - ความสมเหตุสมผล                    - ปฏิบัติเชิงรุก 

                - ความมีระเบียบ                          - ความเฉลียวฉลาด 

                - ความเคารพเช่ือฟง            - ความริเริ่มสวนบคคล         



(market  share)  สูงข้ึน  เปนตน  เนนใหแขงขันกันทํางานเพ่ือสรางผลงาน  การรุก การมุงม่ัน           
เอาจริงเอาจัง  ทํางานใหสําเร็จ  สมบูรณ ดีท่ีสุด   มีความขยันขันแข็งในการทํางาน  การริเร่ิม              
ในระดับบุคคล เพื่อมุงไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ องคการมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุม        
ในสภาพแวดลอมภายนอก  แตไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีความยืดหยุน และตองเปล่ียนแปลง
รวดเร็วแตอยางใด  องคการที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก 
ความสามารถริเร่ิมของบุคคล และพึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะยาว จนกวาจะบรรลุผล         
ตามเปาหมาย  คานิยมท่ีมุงการเอาชนะจึงเปนเสมือนกาวเช่ือมทุกคนในองคการเขาดวยกัน              
หลายองคการที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จ  จะใหความสําคัญกับการแขงขัน  การเอาชนะ  บุคลากร         
ท่ีมีผลงานดีจะไดรับผลตอบแทนสูง ในขณะท่ีผูมีผลงานต่ํากวาเปาก็จะถูกไลออกจากงาน 

      3)  วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan  culture)  ใหความสําคัญของการมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในองคการ  เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเอง ใหพรอมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
จากภายนอกเปนบรรยากาศของมวลมิตรท่ีรวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนน
เร่ืองความรวมมือ  การใหความเอาใจใสเอ้ืออาทร ท้ังบุคลากรและลูกคา โดยพยายามหลีกเล่ียงมิให
เกิดความรูสึกแตกตางกันทางสถานภาพ  ผูนําจะยึดม่ันในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตาม
คําม่ันสัญญาอยางเครงครัด  มีคานิยมท่ีสําคัญในเร่ือง การคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอคนอ่ืน            
การเห็นพองกัน ไมพยายามสรางความแตกแยก อะลุมอลวยกัน ชวยเหลือกัน รวมมือกัน เปนกันเอง
แบบพี่นอง  เนนความเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

      4)  วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) วัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญตอ
สภาพแวดลอมภายใน  ความคงเสนคงวาในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นคง  วัฒนธรรมแบบ
ราชการจะมุงเนนดานวิธีการ  ความสมเหตุสมผล  ความมีระเบียบของการทํางาน  มุงเนนใหยึดและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็จขององคการเกิดจากความสามารถในการ 
บูรณาการและความมีประสิทธิภาพ  ใชเหตุผล ใชขอมูลตัวเลขตางๆ เทานั้น ในโลกปจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้  มีองคการนอยมากที่สามารถดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอม       
ท่ีม่ันคง  ผูนําสวนใหญจึงพยายามหลีกเล่ียงวัฒนธรรมแบบราชการ  เนื่องจากตองการมีความ
ยืดหยุนคลองตัวมากข้ึนนั่นเอง 
  สุพานี  สฤษฎวานิช (2545) แบงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการไดสองมิติ คือ มิติแรก 
วัฒนธรรมเดน และวัฒนธรรมยอย  1) วัฒนธรรมเดน  (dominant  culture)  จะเปนวัฒนธรรมหลัก  
ซ่ึงจะเห็นไดจากคานิยมหลักขององคการนั้น  และวัฒนธรรมประเภทนี้จะเปนวัฒนธรรมของคน
สวนใหญท่ีรับรูและยอมรับ  ตลอดจนเขาใจรวมกัน  2) วัฒนธรรมยอย (subculture) จะเปนลักษณะ
วัฒนธรรมของกลุมงาน หรือแผนกงาน  ซ่ึงในองคการหนึ่งๆ ท่ีมีหลายกลุมงาน ก็จะมีวัฒนธรรม



ยอยหลายๆ แบบได  มิติท่ีสอง  อาจแบงเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งหรือออนแอ  ซ่ึงจะข้ึนอยูกับระดับ
ของ การเห็นพองตองกัน การยึดเหน่ียวกัน และการผูกพันของสมาชิกตอวัฒนธรรมองคการ แบง
ไดเปน 1)วัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง หมายถึง วัฒนธรรมท่ีมีน้ําหนักมาก  คนยอมรับมาก  จึงเปล่ียนแปลง
ยาก  วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งจะมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก  และทําใหสมาชิกขององคการมี
แรงยึดเหน่ียวกันสูง  มีความจงรักภักดี  และผูกพันตอองคการมาก โดยท่ัวไปพบวา  วัฒนธรรมท่ี
เขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดม่ันตอเปาหมายขององคการ  สรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก  แต
ขณะเดียวกันก็พบวา องคการมักจะหยิ่ง  และมุงเนนการมองภายในองคการ ตลอดจนมีความเปน
ระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาองคการน้ันๆ มีผลประกอบการทางการเงิน
ประสบผลสําเร็จ  2) วัฒนธรรมท่ีออนแอ  จะเปนวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไดงายเพราะไมคอยมี
น้ําหนักตอสมาชิกเทาไรนัก  ซ่ึงจะปรากฏในองคการท่ีเพิ่งตั้งหรือองคการที่มีอายุไมยาวนาน  
วัฒนธรรมองคการจึงยังอาจไมมีน้ําหนักตอสมาชิกมากเทาใดนัก  หรืออาจจะเกิดข้ึนในองคการท่ี
ผูนําไมไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมขององคการมากนัก หรือเนื่องจากองคการเปดรับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ จากสภาพแวดลอมมาก 

แมวาจะไมมีวัฒนธรรมองคการใดดีท่ีสุด  แตวัฒนธรรมท่ีมีความเขมแข็งก็มีองคประกอบ
สําคัญของวัฒนธรรมองคการ  Mowday, Porter, and Steer (1982  อางถึงใน  Hoy & Miskel, 1996) 
ไดแก 1) วัฒนธรรมชวยใหเห็นความแตกตางระหวางองคการชัดเจนยิ่งข้ึน  2) วัฒนธรรมทําใหเกิด
ความรูสึกท่ีเปนเอกลักษณ 3) วัฒนธรรมชวยพัฒนาขอผูกพันในกลุม  4) วัฒนธรรมชวยเสริมสราง
ความม่ันคงในระบบสังคม 5) วัฒนธรรมชวยเชื่อมสังคมภายในองคการโดยการกําหนดมาตรฐาน
ของพฤติกรรมที่มีความเหมาะสม 6) วัฒนธรรมชวยเสริมสรางและกําหนดแบบเจตคติและ
พฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสม    

สรุปไดวา รูปแบบของวัฒนธรรมองคการน้ัน มีลักษณะ 2 แบบ ใหญๆ คือ วัฒนธรรมที่มี
ความเขมงวดและมุงเนนผลของการทํางานตามเปาหมายขององคการ  และวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะ
ยืดหยุน เนนคนและความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ วัฒนธรรมแตละแบบดังกลาว  
สามารถสรางความสําเร็จใหแกองคการไดท้ังส้ิน  การยึดวัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากนอย
เพียงใด  ข้ึนอยูกับจุดเนนดานกลยุทธขององคการและความจําเปนของเง่ือนไขแวดลอมภายนอก
เปนสําคัญ  จึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูนํา  ท่ีตองมิใหองคการหยุดชะงักอยูกับวัฒนธรรม
เดิม  ซ่ึงอาจเหมาะสมกับอดีต  แตไมอาจทําใหองคการประสบความสําเร็จไดอีกตอไป และองคการ
จะตองสรางรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งใหเกิดข้ึนในองคการ เพื่อท่ีจะเอ้ืออํานวยในการสรางสรรค
และการพัฒนาศักยภาพขององคการสูการบรรลุประสิทธิผล ท้ังเปาหมายดานคนและดานงาน 
       



      2.3.5  หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ 
                  องคการบางแหงมีวัฒนธรรมฝงรากลึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ทุกคนรู
เปาหมายขององคการและทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น  ไมวาวัฒนธรรมองคการนั้นจะออน
หรือแข็งแกรงปานใด  วัฒนธรรมมีอิทธิพล  มีอํานาจเหนือองคการนั้นมีผลกระทบตอทุกส่ิงทุก
อยาง  นับตั้งแตการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  การตัดสินใจ  ตลอดจนการแตงกาย  กีฬา การทํางาน 
ฯลฯ  เนื่องจากวัฒนธรรมมีอิทธิพลเชนนี้ จึงเช่ือไดวา วัฒนธรรมมีผลสําคัญตอความสําเร็จของ
องคการ วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตขององคการ จะทําใหองคการมีความสามารถในการท่ีจะรักษา
คุณสมบัติ หรือลักษณะการจัดการ หรือลักษณะพิเศษอ่ืนใดไวไดตลอดไป  คนคือผูท่ีทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ  ผูบริหารจึงจําเปนตองไปเรียนรูจากบทเรียนเกาๆ  วาวัฒนธรรมองคการผูกมัด
คนไวดวยกันอยางไร  วัฒนธรรมทําใหชีวิตแตละวันมีความหมายและมีจุดมุงหมายอยางไร 
                Deal and Kennedy (1988) กลาววาการจัดรูปแบบการบริหาร  อาจเปนเพียง
รูปลักษณภายนอกท่ีปรากฏใหผูคนไดเห็น ไดรูจักมากกวาท่ีจะเปนแกนแทท่ีทําใหองคการนั้น มี
ชีวิตท่ียืนยาวอยูอยางม่ันคงในวงการ  ซ่ึงท้ังสองไดใหคําจํากัดความวา  วัฒนธรรมองคการ  
หมายถึง “วิถีท่ีเรากระทําส่ิงตางๆ แถวๆ นี้”  วัฒนธรรมองคการนั้นเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและมีหนาท่ี  
วัฒนธรรมองคการมีคุณคาเพราะความเช่ือและคานิยมรวมทําใหยกระดับความรวมมือและความ
ผูกพัน  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว  สงผลตอประสิทธิภาพโดยตรง  และวัฒนธรรมองคการ  มีหนาท่ีเม่ือ
ความเช่ือและคานิยมรวมชวยกันผลักดันใหองคการกระทําในส่ิงท่ีถูกท่ีควรเพื่อความอยูรอดของ
องคการ ชวยสรรสรางบูรณาการในองคการ  ทําใหเกิดกลุมท่ีมีความเช่ือ  คานิยม  ขอสมมติ  และ
พฤติกรรมท่ีเหนียวแนน ความสอดคลอง การปรับตัว รวมท้ังปฏิสัมพันธของสมาชิก กับวัฒนธรรม
องคการและความชัดเจนของภารกิจ จะทําใหสามารถทํานายประสิทธิผลองคการได ซ่ึงหนาท่ีของ
วัฒนธรรมองคการสามารถสรุปได  3 ประการ คือ หนาท่ีพื้นฐาน  หนาท่ีในการชวยในการปรับตัว 
และการสราง  บูรณาการขององคการ  ดังมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 
                   1) หนาท่ีพื้นฐานของวัฒนธรรมองคการ (Robbins, 1997) กลาววา  วัฒนธรรม
องคการเปนเสมือนกาวทางสังคม ท่ีชวยเสริมพฤติกรรมความมุงม่ัน และรวมมือในหมูสมาชิก     
ในการทํางาน  โดยทําใหเกิดปรากฏการณ 4 ประการ คือ 1.1) เกิดเอกลักษณและความแตกตาง
ระหวางองคการ  มีลักษณะของการเปนพวกเดียวกันและมีจุดหมายรวมกัน เกิดความผูกพันและมี
จุดหมายรวมท่ีเกิดจากวัฒนธรรมองคการเดียวกัน  มีแนวโนมกอใหเกิดความยึดม่ันผูกพันสูงในหมู
ผูท่ียอมรับวัฒนธรรม  1.3) เกิดความมั่นคง  เม่ือเกิดการมีเอกลักษณและความผูกพันรวมกัน  จะ
กระตุนใหเกิดบูรณาการและความรวมมืออยางยั่งยืนในหมูสมาชิก  1.4) กลอมเกลาพฤติกรรมทําให



สมาชิกเขาใจในสภาพแวดลอมของตน  วัฒนธรรมองคการทําหนาท่ีเสมือนแหลงของการมี
ความหมายรวมกันเพื่ออธิบายวาทําไมส่ิงตางๆ ในองคการจึงเปนเชนนี้ 
                   2)  วัฒนธรรมองคการกับการปรับตัว Schien (1999) ไดกลาวถึงวัฒนธรรม
องคการกับการปรับตัววา  วัฒนธรรมองคการเกี่ยวของกับการท่ีองคการมีปฏิสัมพันธกับ
แรงผลักดันจากภายนอก  วัฒนธรรมองคการจะชวยสรางความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับ  2.1) ภารกิจ
พื้นฐานและกลยุทธขององคการ  2.2) เปาหมายท่ีตองบรรลุ  2.3) วิธีการในการบรรลุเปาหมาย  2.4) 
มาตรฐานในการวัดความคืบหนาเพื่อมุงสูเปาหมาย  2.5) วิธีการท่ีจําเปนในการแกไขปรับปรุงให
บรรลุเปาหมายไดดีข้ึน 
                    3) วัฒนธรรมองคการกับการบูรณาการภายใน เกี่ยวของกับการสรางสภาพ           
ของความเปนพวกเดียวกัน  ซ่ึงเปนแรงภายในที่ทําใหสมาชิกองคการสามารถบรรลุผลรวมกัน 
อยางแทจริง  ดวยการสรางวิถีทางท่ีชัดเจนใหสมาชิกโดย  3.1) การพัฒนาภาษารวมหรือภาษา
เฉพาะกลุมข้ึนมา  3.2) การสรางบรรทัดฐานท่ีเห็นพองกันในหมูสมาชิก  3.3) ชวยแกไขความ
แตกตางทางสถานะและอํานาจ  3.4) ชวยกําหนดมาตรฐานของความสนิทสนมและมิตรภาพตอกัน  
3.5) ชวยกําหนดท่ีมาของการใหรางวัลและการลงโทษ  และ 3.6) ชวยใหเกิดปรัชญาท่ีชวยให
ความหมายของส่ิงท่ีอธิบายไมได 
 หนาท่ีท่ีชัดเจนของวัฒนธรรมองคการในเร่ืองของการปรับตัวและการสรางบูรณาการ
ภายใน  ทําใหชวยในการกําหนดตัวแปรตามในเร่ืองของประสิทธิผลองคการในมิติท่ีสําคัญได คือ 
ความสามัคคีของบุคลากร  นวัตกรรมในโรงเรียนและการพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงเปนการศึกษาเพื่อ
พิจารณาวาองคการท่ีศึกษามีความสามารถปรับตัวใหทันกับบริบทของการเปล่ียนแปลงในสังคม  
ไดดีเพียงใด  และสามารถสรางความสามัคคีกลมเกลียวในหมูสมาชิกท่ีปฏิบัติบัติงานไดมากนอย
เพียงใด รวมท้ังปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมในองคการ  ซ่ึงประกอบดวย ความเชื่อ  พฤติกรรม  
คานิยมรวม  และความชัดเจนของภารกิจท่ีจะชวยใหทํานายประสิทธิผลขององคการได (มาฆะ               
ภูจินดา, 2550)   
 สุพานี  สฤษฎวานิช (2545)  กลาววา วัฒนธรรมมีหนาท่ี หรือมีประโยชนตอองคการ      
ในลักษณะตางๆ คือ  1) กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางบุคลากรในองคการ  
ดังเชน  วัฒนธรรมไทย   ทําใหคนไทยรู สึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   ทําอะไรเหมือนกัน                    
มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเดียวกัน  2)  ทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคการ  เปนเคร่ือง
ยึดเหนี่ยวสมาชิกกับองคการ และทําใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจ ท่ีไดเปนสมาชิกขององคการท่ีมี
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีแข็งแกรง  3) เปนเครื่องมือชี้แนะแนวทางสําหรับบุคลากร  ในการ
ประพฤติปฏิบัติ  หรือกระทํากิจกรรมตางๆ ภายในองคการ  ทําใหรูวาอะไรทําได อะไร ไมควรทําท่ี



องคการแหงนี้  วัฒนธรรมจึงเปนกลไกในการควบคุมพฤติกรรมของคนในองคการนั้น 4) ชวยให
องคการประสบความสําเร็จ  5) ชวยองคการในการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง ของ
สภาพแวดลอม  6) ทําใหเกิดอาณาเขตขององคการซ่ึงจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปในแตละองคการ  
เกิดความแตกตางท่ีชัดเจนในแตละองคการ  ทําใหทราบวาองคการไหนเปนแบบไหน 

ศิริพงษ   เศาภายน (2547)  กลาววา วัฒนธรรมองคการมีหนาท่ีอยางนอย 3 ประการ  คือ 1) 
เปนเกณฑในการสรางกฎ  ขอบังคับ  วัฒนธรรมชวยใหสมาชิกมีกฎทางสังคม  ในการตีความหรือ
แสดงพฤติกรรมในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของ  2) เปนส่ิงกระตุน  วัฒนธรรมชวยใหสมาชิกมีศรัทธา
เปนแรงจูงใจ  ใหแตละคนปรับลักษณะเฉพาะของตนใหมีบทบาท  คานิยม ฯลฯ  ท่ีสอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคการ  3) เปนเคร่ืองผนึกกําลัง  วัฒนธรรมชวยใหสมาชิกผสมผสาน  ติดตอสมาคมกัน
และชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย 

นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันบางในเร่ืองหนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ แตสวนใหญ
แลวมีความเห็นตรงกันวา วัฒนธรรมองคการมีหนาท่ีดงันี้  (สุนทร  วงศไวศยวรรณ, 2540) 

1) สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกองคการยอมรับ จากการท่ีสมาชิกในองคการ ท้ัง
เกาและใหมตองติดตอเกี่ยวของกันในเร่ืองงาน ทําใหบุคลากรใหมขององคการเรียนรูวิธีคิด วิธีการ
ทํางานท่ีถูกตองเหมาะสม (วัฒนธรรมองคการ)  จากคําแนะนําของสมาชิกเกา  หรือไมก็เรียนรูดวย
ตนเองจากประสบการณหรือการสังเกตสวนตัววา วิธีคิด วิธีทํางานแบบใดท่ีทําแลวไดรับคําชมเชย
สรรเสริญหรือไดรางวัล สวนวิธีปฏิบัติใดท่ีทําไปแลวถูกตําหนิติเตียนหรือไดรับ                 การ
ลงโทษ  ส่ิงตางๆ เหลานี้ บุคลากรใหมจะคอยๆ เรียนรูจนทราบถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีสมาชิกองคการ
สวนใหญปรารถนา 

2) จัดระเบียบในองคการ  ถาบุคลากรเรียนรู เขาใจ และยอมรับวิธีคิด วิธีทํางาน ท่ีองคการ
คาดหวัง  บุคลากรก็จะยึดถือแนวทางดังกลาวเปนหลักในการคิด การทํางาน และการประพฤติ
ปฏิบัติตอกัน  นานวันเขาแนวทางดังกลาวจะกลายเปนธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุม  ใหสมาชิก
ยึดถือและปฏิบัติตาม ผูใดฝาฝนหรือละเมิดธรรมเนียมบรรทัดฐานดังกลาว ยอมไดรับ การลงโทษ
ในรูปแบบตางๆ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองคการ ชวยวางกฎเกณฑใหสมาชิกขององคการคิดและทําอยางมีระเบียบแบบแผน  
ชวยใหองคการทํางานไปไดอยางมีระบบและราบร่ืน  ธรรมเนียมบรรทัดฐานของกลุม จะถูกใชเปน
มาตรฐานในการตัดสินวาวิธีคิดวิธีปฏิบัติใดท่ีเหมาะสมหรือไมเหมาะสม 

3) กําหนดนิยามความหมายใหกับพฤติกรรมตางๆ ท่ีอยูรอบตัว  เม่ือบุคลากรในองคการ
เขาใจและยอมรับวัฒนธรรมองคการของตนเองแลว  วัฒนธรรมองคการจะชวยใหสมาชิกของ
องคการเขาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปนไปตางๆ ในองคการ  การเขาใจความหมาย



ของพฤติกรรมตางๆ ในองคการยังเปนการแยกผูท่ีเปนสมาชิกขององคการออกจากผูท่ีไมเปน
สมาชิกดวย เพราะสวนใหญแลวสมาชิกขององคการหรือผูคุนเคยกับวัฒนธรรมขององคการเทานั้น
ท่ีจะเขาใจความหมายของเหตุการณและพฤติกรรมตางๆ ภายในองคการไดอยางถูกตอง 

4) ลดความจําเปนท่ีตองตัดสินใจในกิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูเสมอ  วัฒนธรรมองคการ เปน
คานิยม ความเช่ือ และแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกขององคการทําอยูเปนปกติวิสัยจนเคยชิน 

5) แกไขปญหาและตอบสนองความตองการจําเปนพื้นฐานขององคการ วัฒนธรรมองคการ 
มีหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ชวยแกไขปญหาพื้นฐานขององคการเพื่อใหองคการอยูรอด  

Schein (1992)  เห็นวาทุกองคการมีปญหาพื้นฐานท่ีจะตองแกไข 2 ประการ คือ  การ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก (external adaptation) และการบูรณาการสวนตางๆ ภายใน
องคการ (internal  integration) ใหทํางานประสานสอดคลองกัน  ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของวัฒนธรรม
องคการที่ตองชวยขจัดปดเปาใหปญหาหลักท้ัง 2 ประการทุเลาเบาบางลง Schein ใหรายละเอียด
เพิ่มเติมวาหนาท่ีในการแกไขปญหาหลัก 2 ประการ  อาจแยกออกเปนหนาท่ียอยๆ ไดดังตารางท่ี  3 

ตารางท่ี 3  รายละเอียดของการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอกและการบูรณาการภายใน 
 

สภาพแวดลอมภายนอก การบูรณาการภายใน 
1. กําหนดภารกิจหลักและกลยุทธ 
 
2. กําหนดเปาหมาย 
 
3. กําหนดวิธีการบรรลุเปาหมาย 
4. กําหนดมาตรวัดการบรรลุเปาหมาย 
5. ปรับปรุงแกไขหากไมบรรลุเปาหมาย 

1. ทําใหสมาชิกมีความเขาใจและความคิดเห็น 
    รวมกัน 
2. กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกและเกณฑ 
    ในการเขารวมและถอดถอน 
3. จัดสรรอํานาจและสถานภาพแกสมาชิก 
4. พัฒนาบรรทัดฐานของความสนิทสนม 
    ความเปนเพือ่นและความรักในหมูสมาชิก 
5. กําหนดเกณฑการใหรางวลัและการลงโทษ 
6. นิยามความหมายของอุดมการณ   
    และความเช่ือ 

  
ดังนั้นในมุมมองของ Schein แลว  เขาเห็นวาส่ิงท่ีเปนวัฒนธรรมองคการนั้น จะตองผาน

กาลเวลาแหงการทดสอบ จนเปนท่ียอมรับของสมาชิกองคการสวนหนึ่งแลววาสามารถชวยแกไข
ปญหาพื้นฐานตางๆ ขององคการได  โดยมีเปาหมายอยูท่ีความอยูรอดขององคการ  จะเห็นไดวา
ความคิดของ Schein ในเร่ืองหนาท่ีของวัฒนธรรมองคการนี้ มีลักษณะใกลเคียงกับความคิดของ



ทฤษฎีหนาท่ีนิยม (functionalism)  ในวิชามานุษยวิทยาที่มองวาวัฒนธรรมเปนหนทางท่ีมีข้ึนเพื่อ
สนองตอบความตองการพื้นฐาน (basic  needs)  ของมนุษย (เชน ความตองการปจจัย 4) เพื่อให
สมาชิกของสังคมอยูรอด  สวนตางๆ ของวัฒนธรรม (เชน ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการศึกษา)  ตางมี
หนาท่ีของตัวเองในการตอบสนองความตองการพื้นฐาน และจะทํางานประสานสอดคลองกัน            
เพื่อขจัดความขัดแยงและรักษาความสมดุลของสังคมเอาไว 

6) ชวยชี้แนวทางในการทํางานและการประพฤติปฏิบัติตัว เม่ือวัฒนธรรมองคการ     ได
ผานกาลเวลาแหงการทดสอบ จนเปนท่ียอมรับจากสมาชิกองคการสวนหนึ่งแลววาสามารถชวย
แกปญหาพื้นฐานตางๆ ขององคการได  ส่ิงเหลานี้ก็จะถูกถายทอดใหสมาชิกรุนใหมรับรูวาเปน    
วิธีคิด วิธีทํางานท่ีถูกตองเหมาะสมท่ีจะใชภายในองคการ กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมองคการ
ใหสมาชิกรุนใหม เรียกวา การหลอหลอมขัดเกลาขององคการ การหลอหลอมขัดเกลาสมาชิกใหม
ขององคการ  เพื่อใหพวกเขาเรียนรูและปรับตัว  ใหเขากับวัฒนธรรมในองคการท่ี พวกเขาเพิ่งเขามา
ทํางาน  และใหพวกเขารับเอาวิธีคิด วิธีทํางานดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินงานและประพฤติ
ปฏิบัติตอไป  อันจะทําใหวัฒนธรรมองคการไดรับการสืบสานใหดํารงอยูตอไป   

7) สรางเอกลักษณรวมกันในหมูสมาชิก วัฒนธรรมองคการชวยใหสมาชิกขององคการ
ตระหนักวาแตละคนเปนพวกเดียวกัน หรืออยูกลุมเดียวกัน เพราะมีคานิยม  ความเชื่อ และการ
ประพฤติปฏิบัติท่ีคลายคลึงกัน และเปนเอกลักษณท่ีแตกตางจากวิถีทางของกลุมอ่ืน  ส่ิงท่ีทําให
สมาชิกองคการรูสึกวากลุมของตน มีเอกลักษณแตกตางจากกลุมอ่ืน มีหลายประการ เชน            
การแตงกาย  ระยะเวลาทํางาน  วิธีการทํางาน  ผลงาน  ช่ือเสียงและภาพพจนของกลุม   

แมวานักวิชาการสวนใหญจะมีความเห็นท่ีตรงกันในเร่ืองหนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ  
แตก็ยังมีบางประเด็นท่ีนักวิชาการยังคงมีความคิดเห็นไมตรงกัน คือ วัฒนธรรมองคการสามารถทํา
หนาที่เปนเคร่ืองมือทางการบริหารไดหรือไม   ซ่ึง Alvesson (1994) ไดกลาวถึง เคร่ืองมือทางการ
บริหาร วา โดยปกติแลวผูบริหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีเคร่ืองมือทางการบริหารหลายอยาง เชน 
โครงสรางองคการ  การออกแบบงาน  เทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ  เพื่อการจัดการ  กลยุทธ   การ
ตัดสินใจ เปนตน  ผูบริหารใชเคร่ืองมือทางการบริหารเหลานี้ เพื่อใหองคการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล  ซ่ึงวัฒนธรรมองคการนั้นสามารถเปนเคร่ืองมือทางการบริหารชนิดหนึ่ง ท่ีผูบริหารใช
เพื่อใหองคการทํางานอยางมีประสิทธิผลหรือไม ในประเด็นดังกลาวนักวิชาการมีความเห็น
แตกตางกันไปตามมุมมองหรือความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการท่ีตนเช่ือหรือยึดถืออยู  
นั่นก็คือกลุมท่ีมีมุมมองหรือความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการวาเปนตัวแปรตัวหนึ่งใน
องคการจะเช่ือวาผูบริหารสามารถใชวัฒนธรรมองคการเปนเคร่ืองมือทางการบริหาร  เพื่อให
องคการทํางานอยางมีประสิทธิผลได  เพราะวาวัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีมีตัวตนเปนรูปธรรม



สัมผัสได เหมือนส่ิงของหรือวัตถุท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนมาใชประโยชน  ดังนั้นผูนําหรือผูบริหาร
องคการจึงสามารถสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนมา เพื่อควบคุมและใชประโยชนจากมันได  สวน
กลุมท่ีมีความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการวา   ตัวองคการเองคือวัฒนธรรมๆ หนึ่งนั้น เช่ือ
วา ผูบริหารไมสามารถใชวัฒนธรรมองคการเปนเคร่ืองมือทางการบริหาร  กลุมนี้เห็นเพียงวา
วัฒนธรรมองคการมีคุณคาในแงเปนกรอบความคิด (คุณคาในทางทฤษฎี) เพ่ือชวยเพิ่มความเขาใจ
เกี่ยวกับองคการเทานั้น  เพราะวาวัฒนธรรมองคการเปนความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจ ไมมีตัวตน
เปนรูปธรรม  ดังนั้นผูนําในองคการจึงไมสามารถสรางหรือประดิษฐวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใช
เปนเคร่ืองมือทางการบริหาร   
 โดยสรุป วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและมีหนาท่ี วัฒนธรรมองคการมีคุณคา
เพราะความเช่ือและคานิยมรวม  ทําใหยกระดับความรวมมือและความผูกพัน  ซ่ึงพฤติกรรม
ดังกลาวสงผลตอประสิทธิภาพโดยตรง  วัฒนธรรมองคการมีหนาท่ีเม่ือมีความเช่ือและคานิยมรวม
ชวยผลักดันใหองคการกระทําในส่ิงท่ีควร เพื่อความอยูรอดขององคการ ชวยสรางสรรคบูรณาการ
ในองคการ ทําใหเกิดกลุมท่ีมีความเช่ือ คานิยม ขอสมมติ และพฤติกรรมท่ีเหนียวแนน ความ
สอดคลอง  การปรับตัว  รวมทั้งปฏิสัมพันธของสมาชิกกับวัฒนธรรมองคการและความชัดเจนของ
ภารกิจ จะทําใหสามารถทํานายประสิทธิผลองคการได  รวมท้ังการมีสวนรวมในการตัดสินใจและ
การตอบรับในทางบวกตอการเปล่ียนแปลงองคการได  
 

      2.3.6  ระดับของวัฒนธรรมองคการ 
                  การวิเคราะหวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงมีความหมายท้ังในลักษณะท่ีเปนนามธรรม
และรูปธรรมนั้น การศึกษาถึงระดับของวัฒนธรรมมีความสําคัญตอการศึกษาวัฒนธรรมองคการ 
เพ่ือใหทราบถึงระดับของวัฒนธรรมท่ีองคการน้ันดํารงอยู โดยการศึกษาระดับวัฒนธรรมองคการ
นั้นตองศึกษาทั้งจากระดับท่ีสังเกตได สูระดับท่ีลึกมากข้ึนหรือท่ีเปนนามธรรมมากข้ึน ซ่ึงจาก
นิยามของวัฒนธรรมองคการ  จะเห็นไดวามีขอบเขตท่ีกวาง  แตมีลักษณะคลายภูเขาน้ําแข็ง 
(iceberg)  คือมีสวนท่ีอยูขางบนสวนหนึ่ง และอยูใตน้ําอีกสวนหนึ่ง  จึงอาจแบงวัฒนธรรมออกได
เปน 2 ระดับ คือ 1) สวนท่ีมองเห็นได (visible)  จะเปนส่ิงท่ีสมาชิกขององคการ  สรางข้ึนมา  
ประดิษฐข้ึนมา (artifacts)  เชน  อาคารสถานท่ีตางๆ  การตกแตงอาคารสถานท่ี  ปายสัญลักษณ    
คําขวัญ (slogan)  และพิธีกรรมตางๆ  2) สวนท่ีอยูลึกลงไป จะมองไมเห็น (invisible)  แตเปนส่ิงท่ี
สมาชิกรับรูและเขาใจรวมกัน  เชน  คานิยมขององคการที่สมาชิกรับรู  หรือ  ความเช่ือท่ีเปนขอ
สมมติฐาน (basic  assumptions)  ของการประพฤติปฏิบัติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ  เนื่องจาก
วัฒนธรรมองคการนั้นประกอบดวยองคประกอบตางๆ หลายประเภท เชน ส่ิงประดิษฐ  บรรทัด



ฐาน คานิยม แบบแผน พฤติกรรม ฯลฯ องคประกอบเหลานี้สามารถนํามาจัดเรียงเปนช้ันๆ ตาม
คุณลักษณะของมัน ระดับช้ันของวัฒนธรรมองคการ  จึงเปนเร่ืองท่ีนักวิชาการนําองคประกอบ
ตางๆ  ของวัฒนธรรมองคการน้ัน มาจัดเรียงเปนช้ันๆ โดยการจัดเรียงใหองคประกอบท่ีมี
คุณลักษณะเหมือนกันจะอยูในช้ันเดียวกัน  ดวยเหตุนี้ระดับช้ันของวัฒนธรรมองคการจึงมีช่ือเรียก
อีกชื่อหนึ่งวา โครงสรางองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ (Alvesson, 1994) 
 Schein (1992) เปนนักวิชาการคนแรก ท่ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระดับช้ันของวัฒนธรรม
องคการ  ตามตัวแบบของ Schein วัฒนธรรมองคการถูกจัดแบงเปน 3 ระดับช้ัน ตามเกณฑในเร่ือง
ระดับความยากงายในการสังเกตเห็น หรือวัฒนธรรมองคการทั้ง 3 ระดับมีความแตกตางกันในเร่ือง
ความยากงายในการมองเห็น  วัฒนธรรมองคการชั้นนอกสุดซ่ึงสามารถสังเกตเห็นไดงายท่ีสุด  
ไดแก  ส่ิงประดิษฐ (artifacts)  วัฒนธรรมองคการที่อยูช้ันกลาง ไดแก คานิยมท่ีอวดอาง (espoused  
values)  และวัฒนธรรมองคการช้ันในสุดซ่ึงสังเกตเห็นไดยากท่ีสุด  ไดแก ปทัสถาน (basic  
assumptions)  ดังภาพท่ี 8 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8  ตัวแบบระดับช้ันวฒันธรรมองคการตามทัศนะของ Schein 

 จากภาพที่ 8 สามารถอธิบายรายละเอียดของวัฒนธรรมองคการในแตละระดับช้ันไดดังนี้ 
1)  ส่ิงประดิษฐ หมายถึง ปรากฏการณท้ังหมดของกลุมท่ีสามารถรับรูไดดวยการเห็น             

ไดยิน และรูสึก  Schein ไดใหตัวอยางส่ิงประดิษฐภายในองคการไวมากมาย เชน รูปแบบอาคาร  
การตกแตงสํานักงาน  สํานวนภาษาท่ีใช  ตราประจําองคการ  เคร่ืองแตงกายของบุคลากร  พิธี             

 

                                                                     โครงสรางทางกายภาพและพฤติกรรมภายใน 

                                                                      องคการ ซ่ึงสังเกตเหน็ไดงาย แตบางคร้ังยากท่ีจะ 

                                                                      แปลความหมายท่ีแฝงอยู 
 

                                                                      กลยุทธ เปาหมาย ปรัชญาขององคการ  ตอบคําถาม 

                                                                      วาอะไรควร  อะไรไมควร 
 

                                                                                     

                                                                                 ความเช่ือท่ีคนยอมรับแลววาถูกตองและไม 
                                                                       ตระหนกัถึงบอเกิดของคานิยมและการกระทํา      

ส่ิงประดิษฐ 

คานิยมท่ีอวดอาง 

ปทัสถาน 



งานฉลอง  เร่ืองเลาขานตางๆ เปนตน  ลักษณะของวัฒนธรรมในระดับนี้คือสังเกตเห็นไดงาย เพราะ
อยูในระดับผิวนอกสุด  แตการจะแปลความหมายท่ีแฝงอยูนั้นบางคร้ังเปนเร่ืองคอนขางยาก  
เนื่องจากวัฒนธรรมในระดับนี้เปนส่ิงท่ีเปนรูปธรรม  สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส  ดังนั้นการ
สืบคนเพื่อศึกษาทําความเขาใจวัฒนธรรมในระดับนี้จึงสามารถทําไดงายกวาวัฒนธรรมในระดับอ่ืน  
กลาวคือทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรม  คอยฟงคําพูดของบุคลากร และอาจสอบถามพวกเขา    
หากไมเขาใจความหมายท่ีแทจริง  อยางไรก็ตาม Schein เห็นวาส่ิงประดิษฐเปนเพียงเปลือกนอก
เทานั้นยังไมใชแกนแทของวัฒนธรรมองคการ 

2) คานิยมท่ีอวดอาง หมายถึง คานิยมท่ีบุคลากรหรือผูบริหารขององคการอางวาไดทําหรือ
ควรทํา (หรืออางในทางตรงกันขามคือไมทํา) เชนผูบริหารขององคการราชการเกี่ยวกับการ
ใหบริการประชาชนแหงหนึ่ง ใหสัมภาษณวา  องคการของเขาไมมีคานิยมที่เกี่ยวกับระบบอุปถัมภ
ในเร่ืองใหความสะดวกเปนพิเศษแกญาติมิตร หรือคนรูจักของผูบริหาร หรือขาราชการแตอยางใด    
และเปนคานิยมท่ีไมสมควรนํามาปฏิบัติดวย แตจากการสอบถามขาราชการหลายคนรวมถึง
ประชาชนผูมารับบริการ  พวกเขาตางใหขอมูลตรงกันวา มีระบบอุปถัมภในลักษณะดังกลาวอยูจริง 
เปนตน  เนื่องจากคานิยมท่ีอวดอางอาจไมตรงกับส่ิงท่ีองคการทําอยูในบางสวนหรือท้ังหมด  ดังนัน้ 
Schein จึงเห็นวาคานิยมท่ีอวดอางยังไมอาจสะทอนวัฒนธรรมท่ีแทจริงขององคการได  ลักษณะ
สําคัญของวัฒนธรรมในระดับนี้  คือเปนส่ิงท่ีมองเห็นไดยาก  แตสมาชิกขององคการยังตระหนัก 
ถึงอยู  เพราะส่ิงนี้ยังไมผานกาลเวลาแหงการทดสอบวาเปนวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง   

3) ปทัสถาน  หมายถึง  คานิยม  ความเช่ือท่ีสมาชิกองคการสวนใหญหรือท้ังหมด ไดนํามา
ปฏิบัติเปนเวลาชานาน จนเปนท่ียอมรับรวมกันวา สามารถแกไขปญหาใหกับองคการได  เม่ือผาน
กาลเวลาแหงการทดสอบแลว  วิธีการแกปญหาดังกลาวจะกลายเปนเร่ืองปกติ  ท่ีสมาชิกองคการ
สามารถกระทําไดโดยอัตโนมัติเม่ือพบปญหาในลักษณะเดียวกัน  โดยไมไดคิดถึงการมีอยูของ
ธรรมเนียมบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม  นั่นคือ ส่ิงนี้จะคอยๆ ฝงแนนอยูในสวนลึกของจิตใจ
กลายเปนสามัญสํานึกท่ีคนกระทําไปโดยไมตระหนักถึงการดํารงอยูของมัน  ดังนั้นปทัสถาน ตาม
ความเห็นของ Schein จึงมีลักษณะเปนนามธรรมท่ีมองไมเห็น  และสมาชิกองคการไมตระหนักถึง
การดํารงอยูของมัน และเน่ืองจากวัฒนธรรมองคการในระดับนี้ผานกาลเวลาแหงการทดสอบจน
เปนที่ยอมรับรวมกันจากสมาชิกองคการวาชวยแกปญหาในองคการได  Schein จึงเห็นวาปทัสถาน
เปนแกนแทของวัฒนธรรมองคการ 
 เนื่องจาก Schein เห็นวาปทัสถาน (วัฒนธรรมองคการในระดับท่ี 3)  เปนแกนแทของ
วัฒนธรรมองคการ  แตปทัสถานมีลักษณะเปนนามธรรม  สัมผัสจับตองไมได และฝงอยูในสวนลึก
ของจิตใจ คนในองคการไมตระหนักถึง ดังน้ัน จึงไมสามารถคนพบหรือเขาถึงปทัสถานไดโดยตรง 



ทําไดเพียงการตีความจากเบาะแสหรือเง่ือนงําท่ีเปนวัฒนธรรมองคการใน 2 ระดับแรก  โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมองคการในระดับผิวนอกสุด (ส่ิงประดิษฐ)  เปนส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดงาย  มีตัวตนเปน
รูปธรรมสัมผัสได  ดังนั้นการสืบคนวัฒนธรรมองคการจึงมักตองเร่ิม  “ขุดคน” ท่ีวัฒนธรรม
องคการชั้นผิวนอกสุด  กลาวโดยสรุปคือ วัฒนธรรมองคการในระดับท่ี 1 และ 2  เปนเบาะแสหรือ
ส่ิงบงช้ีนําไปสูการเขาใจความหมายท่ีแทจริงของวัฒนธรรมองคการซ่ึงอยูในระดับลึกท่ีสุด  ซ่ึง
แนวความคิดเกี่ยวกับระดับช้ันวัฒนธรรมของ Schein นี้ เปนตนแบบใหนักวิชาการศึกษาวิเคราะห
และกระตุนใหพวกเขาเสนอความคิดใหมๆ ในเร่ืองนี้ออกมา แมตัวแบบของ Schein ไดรับการ
ยอมรับจากนักวิชาการหลายคนแตพวกเขาก็มีการขยายหรือลดจํานวนระดับช้ันวัฒนธรรมองคการ 
ใหแตกตางจากตัวแบบของ Schein ไปบาง เชน Siehl and Martin (1993  อางถึงใน พัฒนิจ  
โกญจนาท, 2546)  เห็นดวยกับระดับช้ันวัฒนธรรมองคการ 3 ระดับของ Schein แตในระดับช้ันท่ี 1 
นั้น Martin and  Siehl  แกไขตัวแบบของ Schein  ดังภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  ตัวแบบระดับช้ันวฒันธรรมองคการตามทัศนะของ Siehl and Martin 
  

Rousseau (1990 อางถึงใน สุนทร วงศไวศยวรรณ, 2540)  แบงระดับช้ันวัฒนธรรมองคการ
ออกเปน 5 ระดับ  โดยใชเกณฑในเร่ืองระดับความยากงายในการมองเห็น ระดับความยากงายใน
การสืบคน และระดับความยากงายในการเปล่ียนแปลง ระดับช้ันท้ัง 5 ระดับ เรียงจากช้ันนอกสุดไป
หาช้ันในสุด ดงัภาพท่ี 10 

 
 

1A   :   ส่ิงประดิษฐ  เทคโนโลยี  ศิลปะการตกแตง 
 
1B   :   แนวปฏิบัติในการบริหาร  บรรทัดฐาน  ภาษาท่ีใช 

คานิยมท่ีอวดอาง 

ปทัสถาน 



                                                                                                    ส่ิงประดิษฐ 
                                                                                                      
                                                                                                    แบบแผนพฤติกรรม 
                                                                                                      
                                                                                                    บรรทัดฐาน 
                                                                                                      
                                                                                                    คานิยม 
                                                                                                       
                                                                                                    ปทัสถาน 
 
 
                                                               ชั้นนอก :  งายกวาในการมองเหน็  สืบคน และเปล่ียนแปลง 
                                                               ชั้นใน    :  ยากกวาในการมองเหน็ สืบคน และเปล่ียนแปลง 

ภาพท่ี 10  ตัวแบบระดับช้ันวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Rousseau 

 Kotter and Heskett (1992)  แบงระดับช้ันวัฒนธรรมองคการออกเปน  2  ระดับ  โดยใช
หลักเกณฑเกี่ยวกับความยากงายในการมองเห็นและการเปล่ียนแปลง  ช้ันนอกไดแก  พฤติกรรม    
ท่ีเปนบรรทัดฐาน   ช้ันในไดแก  คานิยมรวม ซ่ึงถือวาเปนแกนแทของวัฒนธรรม  ดังภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11  ตัวแบบระดับช้ันวัฒนธรรมองคการ ตามทัศนะของ Kotter and Heskett 
  

Kilmann, Saxton, and Serpa (1994 อางถึงใน สมยศ  นาวีการ, 2540)  เห็นวาวัฒนธรรม
องคการปรากฏใหเห็น 3 ระดับช้ัน  ช้ันนอกสุด ไดแก  พฤติกรรมท่ีเปนบรรทัดฐาน  ช้ันกลางคือขอ
สมมติฐานเบ้ืองหลังการกระทํา   และช้ันในสุด ไดแก  ธรรมชาติของมนุษย  พวกเขาเห็นวาแกนแท
ของวัฒนธรรม คือ ธรรมชาติของมนุษย  ดังภาพท่ี 12 

 

 

 

                                                            พฤติกรรมท่ีเปนบรรทัดฐาน 
                     

                                           คานิยมรวม 

มองเห็น 

มองไมเห็น 

เปล่ียนงายกวา 

เปล่ียนยากกวา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12  ตัวแบบระดับช้ันวัฒนธรรมองคการตามทัศนะของ Kilmann, Saxton, and Serpa 
 

  สมยศ  นาวีการ (2540) และ วรนาถ แสงมณี (2544)  มีความเห็นสอดคลองกันวาระดับช้ัน
ของวัฒนธรรมองคการเกิดข้ึนไดใน  2 ระดับ คือ  1) ระดับพื้นผิว  เปนวัตถุหรือส่ิงท่ีสามารถเหน็ได  
และเปนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตไดดวย เชน  รูปแบบของการแตงกายและการแสดงออก  
สัญลักษณ  เร่ืองราว  งานพิธี และประเพณีปฏิบัติ ส่ิงเหลานี้เปนกิจกรรมท่ีสมาชิกภายในองคการ
ตางมีสวนรวมดวยกัน  2) ระดับลึก  เปนความนึกคิดท่ีซอนเรนอยูภายในจิตของสมาชิก ไมสามารถ
มองเห็นไดโดยตรง แตสามารถแปลความหมายได  ไดแก  คานิยม  ปทัสถาน  สมมติฐาน  ความเช่ือ  
และกระบวนการของความคิดท่ีเปนวัฒนธรรมอยางแทจริง นอกจากนั้น  Hoy and  Miskel (2001)  
ยังไดจําแนกระดับของวัฒนธรรมองคการออกเปน สามระดับ คือ 1) ระดับท่ีแสดงถึงนัยของ
ขอตกลงเบ้ืองตนขององคการ  2)ระดับท่ีเปนคานิยม และ 3) ระดับท่ีเปนปทัสถาน หรือตรงกันขาม  
พิจารณาจากระดับท่ีเปนรูปธรรมไปสูระดับท่ีเปนนามธรรม  คือ จากระดับปทัสถานไปสูระดับ
คานิยมและระดับท่ีแสดงถึงนัยของขอตกลงเบื้องตนขององคการ นอกจากนี้ วิโรจน  สารรัตนะ 
(2548) กลาววา อยางไรก็ตามหากพิจารณาตามหลักของเหตุผลแลว  วัฒนธรรมองคการควรเร่ิม
พิจารณาจากระดับนัยของขอตกลงเบ้ืองตนไปหาระดับคานิยมและระดับปทัสถานขององคการ  
เนื่องจากวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงนัยของขอตกลงเบ้ืองตนขององคการนั้นมักแสดงออกมาเปนปรัชญา
หรือเปนวิสัยทัศน ท่ีสมาชิกขององคการรวมกันกําหนดข้ึนมา โดยปรัชญาหรือวิสัยทัศนท่ีตางกัน
จะสงผลตอวัฒนธรรมองคการท่ีจะแสดงออกมาในรูปท่ีเปนคานิยม (รวมทั้งระบบความคิด  
ทัศนคติ และ  ความเช่ือ)  ท่ีตางกัน  และคานิยมของสมาชิกในองคการที่ตางกันจะสงผลตอ
ปทัสถานขององคการท่ีแสดงใหเห็นโดยการประพฤติปฏิบัติในประเพณี  หรือ พิธีกรรม  ท่ีตางกัน

 

                                                                                           พฤติกรรมและทัศนคติท่ีกลุมกดดนัให 
                                                                               สมาชิกกลุมทําตาม 
 

                                                                               ความเช่ือเบ้ืองหลังการตัดสินใจและการ 

                                                                               กระทําตางๆ 
 

                                                                                ความตองการ   มูลเหตุจูงใจ  และความ  
                                                     ปรารถนาท่ีสมาชิกของกลุมมีรวมกัน 

ํ ใ   ี ั 

พฤติกรรมท่ีเปนบรรทัดฐาน 

ขอสมมติฐานเบื้องหลังการกระทํา 

ธรรมชาติของมนุษย 



ดวย  เชน  องคการใดกําหนดปรัชญาการบริหารเนนการมีสวนรวมและการตรวจสอบได  ก็จะ
สงผลตอการมีคานิยม  ระบบความคิด  ทัศนคติ  ความเช่ือ  ตลอดจนปทัสถานท่ีแสดงใหเห็นโดย
การประพฤติปฏิบัติในประเพณี หรือพิธีกรรมที่มุงเนนการมีสวนรวม  ความโปรงใส  และ
ความสามารถตรวจสอบไดของสมาชิกในองคการนั้น   ดังแสดงเปรียบเทียบในภาพท่ี  13 
                            องคการ  ก                                                    องคการ ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพท่ี  13  เปรียบเทียบลักษณะขององคการท่ียึดถือวัฒนธรรมองคการตางกัน 
  

สรุปไดวาวัฒนธรรมองคการนั้น มีนักวิชาการไดแบงระดับของวัฒนธรรมองคการแตกตาง
กันออกไป  แตมีความคลายคลึงกันในลักษณะท่ี วัฒนธรรมองคการในระดับช้ันนอกของ                  
ทุกตัวแบบเปนส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดงาย เปนรูปธรรมและอาจสัมผัสจับตองได  ในขณะท่ีวัฒนธรรม
องคการในระดับช้ันในสุดของทุกตัวแบบมีลักษณะเปนนามธรรม  สัมผัสจับตองไดยากและฝงอยู
ในสวนลึกของจิตใจ  ดังนั้นเพื่อใหสามารถเขาใจถึงวัฒนธรรมองคการระดับในสุดจะตอง
ทําการศึกษาวัฒนธรรมระดับนอกกอน เพื่อเปนสะพานหรือส่ือนําพาสูความเขาใจวัฒนธรรมระดับ

       นัยของขอตกลงเบื้องตนขององคการ                     นัยของขอตกลงเบื้องตนขององคการ 

เชน ขอปฏิบัติมาจากครูอาวโุส  และผูบริหาร       เชน ขอปฏิบัติมาตัวครูเอง ครูเปนผูมีความ  
ครูตองยึดถือกฎระเบียบท่ีฝายบริหารกําหนด        รับผิดชอบ สามารถควบคุมตนเองและ 

อยางเขมงวด  อยูในระเบียบของราชการ               ตัดสินใจเพ่ือประโยชนตอนักเรียน 
 

                          คานิยม                                                                       คานิยม 
นัยของขอตกลงเบื้องตนดังกลาวจะกอใหเกิด       นยัของขอตกลงเบ้ืองตนดังกลาวจะกอใหเกดิ 

คานิยมรวมในองคการ เชน   การยอมรับใน          คานิยมรวมในองคการ เชน ความเช่ือม่ัน 

อํานาจจากระดับบน  การยดึกฎระเบียบและ          ในตนเอง  ความเปนอิสระ ความเปนวิชาชีพ 

ขอบังคับ 
 

                         ปทัสถาน                                                                   ปทัสถาน    
คานิยมดังกลาวจะกอใหเกดิพฤติกรรมการ            คานิยมดังกลาวจะกอใหเกดิพฤติกรรม 

การปฏิบัติรวมกัน เชน การรอรับคําส่ัง  หรือ         การปฏิบัติรวมกัน เชน การกําหนดมาตรฐาน 

แนวปฏิบัตจิากผูบริหาร                                          การทํางานแหงตนและมุงม่ันใหสําเร็จ 



ช้ันในสุด  ซ่ึงวัฒนธรรมระดับนอกนั้นมักถูกใชเปนส่ิงบงช้ีท่ีนําไปสูการเขาใจความหมายท่ีแทจริง
ของวัฒนธรรมองคการในระดับช้ันในสุดนั่นเอง 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการสราง การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ 

วัฒนธรรมองคการแตละองคการมีรูปแบบและกระบวนการสราง  การเปล่ียนแปลง  และ
การพัฒนาวัฒนธรรมองคการของตนแตกตางกันออกไป ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาวัฒนธรรม
องคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  โดยจะนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสราง การ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาวัฒนธรรมองคการเพื่อใหเกิดความเขาใจใน แนวคิด และทฤษฎีกอน
การลงเก็บขอมูลภาคสนาม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1   การสรางวัฒนธรรมองคการ 
                     องคการสามารถสรางวัฒนธรรมองคการไดหลายรูปแบบแตกตางกัน ซ่ึง Trice and 
Bayer (1993) ไดเสนอแนวความคิดของการสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหมซ่ึงสืบเนื่องมาจาก
แนวคิดท่ีวา วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได  ท้ังนี้ก็เพราะวา  วัฒนธรรมองคการเปน
เร่ืองของความคิด ความเช่ือ คานิยมและวิถีชีวิตของคนในองคการส่ิงเหลานี้สามารถเปล่ียนแปลงได 
แตก็เปนเร่ืองยาก และใชเวลามาก   ดังนั้นหากเห็นวาวัฒนธรรมองคการที่เปนอยูไมเอ้ืออํานวย    
ในการดําเนินงานขององคการแลว  ก็จําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาใหมภายใตความเช่ือ
ท่ีวา วัฒนธรรมองคการสามารถเปล่ียนแปลงได  โดยใชกลยุทธในการสรางวัฒนธรรมองคการดังนี้ 

        3.1.1  กําหนดเปาหมายการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  การที่จะสรางวัฒนธรรมองคการ
ข้ึนมาใหมได  ก็ตองมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเดิม โดยเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้น        
ไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงรูปแบบของบุคลิกภาพของทุกคนในทุกเร่ือง  อาจเปลี่ยนแปลงในบางจุด
หรือบางเร่ืองท่ีสําคัญ  ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้นจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน 
คือ 1)  การตรวจสอบวัฒนธรรมองคการวาในเร่ืองใดควรจะมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา              
2) การนําไปปฏิบัติใหเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังนั้นตองทราบวาองคการกําลังเผชิญกับปญหาอะไรท่ี
รุนแรงท่ีสุด  และข้ันตอไปจะตองรูวาจะเปล่ียนแปลงอะไรไดบางในเร่ืองความเช่ือ  ทัศนคติ  
คานิยม และวิถีชีวิตของคนในองคการ 

       3.1.2  กระทําทันที  เม่ือกําหนดวา  จะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการอะไรบางแลว  
และจะสรางวัฒนธรรมองคการมาแทนของเดิมนั้นตองข้ึนอยูกับกระบวนการทํางาน โครงสราง
องคการ  ระบบการบริหาร  ทรัพยากรมนุษย  การจัดการบังคับบัญชา  และภาวะผูนํา  ถาหาก
เปล่ียนแปลง ส่ิงเหลานี้ไดก็จะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการไดเชนเดียวกัน 



  Griffin and Moorhead (2007) ใหทัศนะวาการสรางสรรควัฒนธรรมองคการนั้นก็
เหมือนกับกระบวนการสรางสรรคผลิตภัณฑหรือบริการเพ่ือขายใหกับลูกคา แตแตกตางกันท่ี
กระบวนการของการสรางสรรควัฒนธรรมองคการคือ กระบวนการที่แทจริงในการเชื่อมโยง
คานิยมเชิงกลยุทธ  กับคานิยมทางวัฒนธรรม  ดังภาพท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14  โครงสรางขององคการท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธ ตามทัศนะของ Griffin and Moorhead 

 อยางไรก็ตาม Griffin and Moorhead  เห็นวาจากการเติบโตขององคการและกลายมาเปน
ความสําเร็จ  จําเปนตองมีการพัฒนาวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางจากองคการอ่ืน  และนั่นก็คือ
เหตุผลหน่ึงของความสําเร็จหรือความสําเร็จขององคการ  อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากองคการรูจัก
จัดทํากลยุทธและรูจักวิธีจัดการปฏิบัติการ  รวมท้ังมีการสรางสรรควัฒนธรรมองคการ  ดังนั้น
วัฒนธรรมองคการจึงเปนส่ิงท่ีชวยเชื่อมโยงสูคานิยมเชิงกลยุทธ  ไมวาจะมีการเร่ิมตนจากส่ิงหนึ่ง  
ท่ีมีข้ึนในองคการ หรือการพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการที่มีอยูก็ได  กระบวนการ
ของการสรางสรรควัฒนธรรมองคการอาจมีข้ันตอนดังภาพท่ี 15 
 
 
 
 
 

ปจจัยหลัก 

- ขนาด 
- เทคโนโลย ี
- ส่ิงแวดลอม 

 
- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย 

กลยุทธ 
องคการ 

- บุคลิกภาพ 
- ระบบคานยิม 
- ประสบการณ 

ผูบริหาร 

การเลือกกลยทุธ
ของผูบริหาร 

ประสิทธิผล
ขององคการ 

 
- ชองกวางของการควบคุม 
- จํานวนระดบัช้ันของ 
   สายการบังคับบัญชา 
- ลําดับช้ันของการบริหาร 
- การรวมอํานาจ 
- ความเปนทางการ 

โครงสราง
องคการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15  กระบวนการสรางสรรควัฒนธรรมตามทัศนะของ Griffin and Moorhead 
 
       ขั้นตอนท่ีหนึ่ง  การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ (formulate  strategic  value)  คานิยม    
เชิงกลยุทธ  คือ ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการวิเคราะหกลยุทธเพื่อประเมิน         
ทางเศรษฐกิจ  ประชากร  นโยบายสาธารณะ  เทคโนโลยีและสังคม  ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเปน
ตัวกําหนดความตองการของตลาดท่ีองคการสามารถท่ีจะเผชิญได 
       ขั้นตอนท่ีสอง  พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรม (develop  culture  value)  คือ คานิยมท่ี
บุคลากรตองการท่ีจะปฏิบัติเพื่อใหองคการสามารถดําเนินตามคานิยมเชิงกลยุทธได  ซ่ึงอยูบน
พื้นฐานความเช่ือขององคการที่วา  องคการสามารถประสบความสําเร็จไดอยางไรและเม่ือใดถา
องคการ ไมพยายามท่ีจะพัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมใหเช่ือมโยงกับการกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ
ก็จะเปนการจบส้ินไปกับความวางเปลาของกลุมคานิยม  ดังนั้นบุคลากรในองคการจําเปนท่ีจะตอง
มีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานท่ีมีความม่ันคง  เพื่อเปนการเช่ือมโยงหรือสนับสนุน
คานิยมเชิงกลยุทธขององคการ เชน การผลิตท่ีระดับตนทุนท่ีต่ํา  หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
       ขั้นตอนท่ีสาม  การสรางวิสัยทัศน (create  vision)  วิสัยทัศน คือ ภาพขององคการ  วา
จะเหมือนหรืออยู ณ จุดใดในอนาคตขององคการ  หลังจากท่ีมีการพัฒนาคานิยมเชิงกลยุทธและ

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง 
การกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธ 

ข้ันตอนท่ีสอง 
พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรม 

ข้ันตอนท่ีสาม 
การสรางวิสัยทัศน 

ข้ันตอนท่ีส่ี 
เร่ิมตนดําเนนิกลยุทธ 

ข้ันตอนท่ีหา 
การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม 



คานิยมทางวัฒนธรรมแลว  องคการก็จะตองกําหนดวิสัยทัศนขององคการ  ใชเปนแนวทางในการ
รวมกันระหวางคานิยมเชิงกลยุทธกับคานิยมทางวัฒนธรรม  ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนมาเปนอันดับแรก
กอนท่ีจะมีการเขียนวิสัยทัศนเพ่ือสรางภาพในอนาคตขององคการ และส่ือสารผานบุคลากรทุกคน 
สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
       ขั้นตอนท่ีส่ี  การเริ่มดําเนินกลยุทธ (initiate  implementation  strategies)  เปนการ
สรางคานิยมและเร่ิมปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว  การเร่ิมตนดําเนินกลยุทธมักจะ
ครอบคลุมหลายปจจัย  ตั้งแตการพัฒนาออกแบบองคการไปจนถึงการสรรหาและการฝกอบรม
บุคลากรที่มีคานิยมรวมและการดําเนินการตามคานิยมรวมนั้น  จะมีคานิยมเชิงกลยุทธและคานิยม
ทางวัฒนธรรมเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ 

      ขั้นตอนท่ีหา  การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรม (reinforce  culture  behavior)  
การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมสามารถจะกระทําไดหลายรูปแบบ  รูปแบบแรก โดยการ
จัดระบบการใหรางวัลอยางเปนทางการในองคการ  ซ่ึงจะตองตอบสนองตอความตองการของ
พฤติกรรมในหลายๆ ดาน เพื่อใหเกิดคานิยมแกบุคลากร   รูปแบบท่ีสอง องคการจะตองบอก
เร่ืองราวตางๆ ไปยังบุคลากรทุกคนเพ่ือเสริมสรางคานิยมทางวัฒนธรรม  รูปแบบที่สาม องคการ
จะตองเนนใหบุคลากรทําส่ิงท่ีสําคัญๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวิสัยทัศนขององคการและ
ใหเกิดผลปฏิบัติไดอยางจริงจัง  ดังนั้นองคการจะตองใชความพยายามอยางยิ่งเพื่อใหบุคลากรทํา 
ในส่ิงท่ีเหมาะสมและนําพาองคการ ใหบรรลุวิสัยทัศนใหจงได 

วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีสรางและเปล่ียนแปลงไดอยางแนนอน  แตตองข้ึนอยูกับความ
ตั้งใจและพยายามของผูบริหารระดับสูงท่ีตองสนใจ เห็นความสําคัญ และมีสวนผลักดันเพื่อใหการ
สรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเกิดผลสําเร็จในท่ีสุด  กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคการ  
เปนเร่ืองท่ีมีความซับซอน  จุดเดนในองคการ  เชน วีรบุรุษ  ประเพณี  พิธีการ  และการสราง
เครือขายการส่ือสาร มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคการ (Lunenburg & Ornstein, 
2000) ดังนี้ 

      1) วีรบุรุษ (heroes)  องคการท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญมีวีรบุรุษในองคการ ท่ี
อาจจะเปนคุณลักษณะตั้งแตเกิดและไดรับการพัฒนาข้ึน  วีรบุรุษขององคการเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน  
ในการสรางองคการ   วีรบุรุษท่ีสรางข้ึนใหมคือบุคคลท่ีองคการสรางข้ึนโดยการแนะนําและยกยอง
ใหเกียรติวาเปนบุคคลแหงความทรงจํา  

      2) พิธีการและประเพณี  (rites  and  rituals)  องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในการสราง
วัฒนธรรมองคการคือ กิจกรรมในการจัดพิธีการเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะขององคการ  
องคการท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญมีความรูสึกวา  พิธีและประเพณีเปนสัญลักษณท่ีชวยทําใหมี



การสรางวัฒนธรรมองคการดวยการจัดงานเฉลิมฉลองพิธีการตางๆ ทําใหเกิดความทรงจํา             
ในวัฒนธรรมองคการ    

      3) การสรางเครือขายการติดตอส่ือสาร (communication  network)  เครือขายท่ีใช
ติดตอส่ือสารกําหนดขึ้น  โดยบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดวัฒนธรรมองคการ  ในองคการ            
แตละแหงจะมีผูเลาเร่ืองราวตางๆ (story  teller)  ท่ีเกี่ยวของกับองคการ  การเลาเร่ืองนี้มีผลตอการ
รับรูของคนอ่ืนๆ พระภิกษุ  เปนบุคคลสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมและคานิยมขององคการ  
บุคคลเหลานี้มักท่ีจะมีเวลาวางท่ีจะรับฟง  และเผยแพรขอมูลตางๆ  ผูท่ีชอบซุบซิบหรือกระซิบ
กระซาบ (whisperers) ก็เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอองคการเชนเดียวกัน  เพราะบางคร้ังผูบริหารก็จะรับ
ฟงขอมูลเหลานี้ดวย  คนท่ีตองการเผยแพรขอมูล บางคนอาจใชพวกซุบซิบเปนประโยชน  สําหรับ
กลุมท่ีชอบนินทาเปนกลุมท่ีนําขาวสารขอมูลตางๆ จากองคการไปสูเครือขายการติดตอส่ือสาร  
กลุมนี้จึงมีความสําคัญในการสรางพระเอกและทําใหพระเอกคงอยูได  นอกจากนี้ยังมีกลุม                 
สอดแนม (spies)  ซ่ึงเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกทุกคนในองคการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการ
สรางเครือขายการติดตอส่ือสาร 

พัฒนิจ  โกญจนาท (2547)  เสนอข้ันตอนการสรางวัฒนธรรมองคการที่เปนประเด็นสําคัญ  
2  ข้ันตอน  คือ 

      1) การกําหนดวัฒนธรรมองคการ  ควรทําการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของ
องคการโดยพิจารณาถึง โอกาส  อุปสรรค  และศึกษาสภาพแวดลอมภายใน (อาจใช SWOT  
analysis  ท่ีเนนเฉพาะเร่ืองวัฒนธรรมองคการเปนหลัก)  โดยปกติองคการจะตองศึกษา
สภาพแวดลอมโดยรวม เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  พันธกิจ  และกลยุทธขององคการ 
จากนั้นองคการจึงควรไดทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อนําเอาปจจัยบางประการท่ีอาจจะไมสามารถ
ระบุออกมาเปนตัวอักษรท่ีชัดเจนได เชน  ความตองการใหบุคลากรมีความรับผิดชอบสูง  มีความ
ซ่ือสัตยตอองคการ  มีความรวมมือรวมใจในการทํางาน  เปนตน  จึงตองประกาศเปนวัฒนธรรม
องคการตอไป  อีกกรณีคือ องคการท่ีตั้งมานานและมีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยูแลว ท้ังท่ีชัดเจน
หรือไมชัดเจนก็ตาม ซ่ึงการพิจารณาวัฒนธรรมองคการนั้นอาจใช การสังเกต  การสัมภาษณ  การ
สอบถาม  และการตรวจสอบเอกสารท่ีผานมา วาองคการไดมีการปฏิบัติทางดานวัฒนธรรมอยางไร
มีลักษณะเชนไร  อะไรเปนส่ิงท่ีดีท่ีควรรักษาไว  และวัฒนธรรมใดท่ีควรแกไขปรับปรุง  เม่ือ
พิจารณาแลวควรมีการวางแผนกําหนดวัฒนธรรมองคการใหม โดยใหสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ  และกลยุทธขององคการ  วัฒนธรรมองคการไมควรเปนส่ิงท่ีเปนระเบียบ        
ขอปฏิบัติในสัญญาวาจางหรือกฎเกณฑ  ขอหามท่ีชัดเจน  แตตองการที่จะสรางวัฒนธรรมท่ีทุกคน
เต็มใจปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ดังนั้นการกําหนดวัฒนธรรมจะตองมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได  และ



สามารถนําไปใชในระยะยาวได วัฒนธรรมองคการที่ดีควรตอบคําถามใหไดวาส่ิงท่ีองคการ
ตองการคืออะไร และจะนําส่ิงนั้นไปปฏิบัติไดอยางไร 

       2) ข้ันตอนการนําไปปฏิบัติ  เปนการนําวัฒนธรรมองคการท่ีสรางข้ึนนําไปสูการ
ปฏิบัติ ซ่ึงสามารถดําเนินการได 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1  นําขอความของวัฒนธรรมองคการท่ีตองการใหนําไปปฏิบัตินั้น
แสดงเปนรูปธรรมในรูปแบบตางๆ เชน มีการแสดงออกอยางเปดเผย  แสดงออกในงานพิธีตางๆ 
นํามาใชในการตัดสินองคการ  เปนแนวทางในการดําเนินงานดานตางๆ กําหนดเปนรูปแบบ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา  กําหนดเปนเคร่ืองหมาย  ตราสัญลักษณของ
องคการ เปนตน 

 ข้ันตอนท่ี 2  นําวัฒนธรรมมาพัฒนาเปนคานิยมขององคการ  โดยกําหนดเปน
ปรัชญาหรือนโยบายท่ีชัดเจนของแตละดาน  รวมถึงการกําหนดในกิจกรรมการดําเนินงานดาน
ตางๆ อยางตอเนื่องตอไป ท้ังนี้ตองใชการผลักดันอยางจริงจากผูบริหาร และใชเวลาอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ  จึงจะเกิดเปนวัฒนธรรมองคการข้ึน 

 ข้ันตอนท่ี 3  การนําวัฒนธรรมองคการไปสูการปฏิบัติตามสภาพความเปนจริง  
เนนใหมีการปฏิบัติในทุกระดับขององคการ  ผูบริหารควรปฏิบัติเปนแบบอยาง  ซ่ึงผูบริหารเปน
บุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง  และนําวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดเปน
วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งขององคการอยางยั่งยืน 

สุพิณ  เกชาคุปต (2547) กลาววาองคการสามารถสรางวัฒนธรรมองคการไดหลายรูปแบบ  
โดยไดเสนอข้ันตอนการสรางวัฒนธรรมองคการไว  3  ข้ันตอน คือ 
       ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นกําหนด  เปนการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน  โดยสํารวจ
หาวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับองคการ  กลาวคือเปนวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนพันธกิจ  กลยุทธ และ
เปาหมาย จากนั้นจึงวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดวัฒนธรรมองคการ  โดยเนนการมีสวนรวม
ของบุคคลในทุกระดับเพื่อกําหนดแนวทางและสามารถสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนได 
        ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นปฏิบัติ  เปนการนําวัฒนธรรมองคการท่ีสรางข้ึนนําไปสูการปฏิบัติ  
ซ่ึงสามารถดําเนินการได  3  ข้ันตอนดังนี้  
              1)  นําขอความของวัฒนธรรมท่ีตองการใหนํามาปฏิบัตินั้นแสดงเปนรูปธรรม    
ในรูปแบบตางๆ  เชน การเขียนขอกําหนดวัฒนธรรมองคการใชในองคการอยางชัดเจนในทางเขา  
ท่ีทํางานหรือในสวนท่ีเปดเผยนําเอาวัฒนธรรมมาแสดงออกในงานพิธีตางๆ ขององคการ  เชน เร่ือง
การทํางานเปนทีม  การดูแลลูกคา  นํามาใชในการตัดสินใจขององคการ  เชน  วัฒนธรรม                      



การมีสวนรวม  การเนนความรับผิดชอบในอํานาจหนาท่ี  เนนการตัดสินใจเปนทีม  เปนตน หรือ
กําหนดเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา   
  2) นําวัฒนธรรมมาพัฒนาเปนคานิยมขององคการ  โดยกําหนดเปนปรัชญาหรือ
นโยบายท่ีชัดเจนของแตละดาน  รวมถึงกําหนดในกิจกรรมการดําเนินงานดานตางๆ อยางตอเนื่อง  
ท้ังนี้ตองใชการผลักดันอยางจริงจังจากผูบริหาร และใชเวลาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ จึงจะเกิดเปน
วัฒนธรรมองคการข้ึน 
              3) การนําวัฒนธรรมองคการไปสูการปฏิบัติตามสภาพความเปนจริง  เนนใหการ
ปฏิบัติในทุกระดับขององคการ  รวมท้ังผูนํา  ผูบริหาร  ตองปฏิบัติเปนตัวอยาง  เพ่ือเปนตนแบบให
เกิดการปฏิบัติในระดับลาง  ผูบริหารจะเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะผลักดันใหเกิดการเปล่ียนและ
นําวัฒนธรรมองคการไปสูการปฏิบัติ 
       ขั้นตอนท่ี  3  ขั้นติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง  โดยตั้งทีมงานติดตามผล  อาจใช
วิธีการสังเกต  การสัมภาษณ หรือทําวิจัยเพ่ือประเมินผล 

เม่ือวัฒนธรรมองคการไดกําหนดข้ึนมาแลว  จึงมีความจําเปนท่ีจะชวยใหการยอมรับ
คานิยมและวัฒนธรรมยังคงอยูตลอดไปหรือทําใหเกิดแรงหนุนในเชิงของสังคมประกิตในองคการ 
(Organizational Socialization)  ดังภาพท่ี 16 

 
 
เร่ิมตน                                                                                                          ยกเลิก 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 16  กระบวนการสังคมประกิตในองคการ ตามทัศนะของ สุพณิ  เกชาคุปต  

  
จากภาพอธิบายไดวา  ข้ันตอนท่ี 1) การคัดเลือกผูเขารวมกระบวนการ   กระบวนการสังคม

ประกิต  เร่ิมตนโดยการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ  ผูดําเนินการคัดเลือกท่ีผานการฝกฝนมาแลวจะ
ใชวิธีการที่มาตรฐาน  โดยมุงไปที่ความสําคัญขององคการ  ผูสมัครเขารวมกระบวนการตามปกติ

1. การเลือกผูเขารวมกระบวนการ 

7. กําหนดรูปแบบของบทบาทท่ีคงท่ี 2. ใหประสบการณเพื่อเสริมสวนดอย 

6. สงเสริมใหเขาใจขนบธรรมเนียม 3. ความสําเร็จจากงาน 

5. เขารวมกลุมตามคานิยม 4. ระบบรางวลัและการควบคุม 



มักจะมีคานิยมสวนตัว  ท่ีอาจไมเหมาะสมสอดคลองกับคานิยมขององคการ  การทําคร้ังนี้เพื่อให
โอกาสในการทบทวนการไดรับการคัดเลือก  2) การใหประสบการณเพื่อเสริมสวนดอย  หลังจาก
ได คัดเลือกผู เข ารวมในองคการแลวจึงพิจารณาการฝกอบรมเพื่อ ช้ีแจงให บุคคลเขาใจ                         
ในวัฒนธรรมองคการ ท้ังนี้เพื่อใหบุคลากรใหม  ไดตั้งคําถามเก่ียวกับความเช่ือและคานิยมเบ้ืองตน  
ในขณะเดียวกันเพื่อใหบุคคลเหลานี้ยอมรับคานิยมใหมท่ีจะทํางาน  3) ความสําเร็จของงาน               
ในข้ันตอนนี้เปนการพัฒนาความสามารถทางเทคนิค  ขณะท่ีบุคลากรทํางานไปตาม   สายอาชีพ  มี
หลายองคการพยายามสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรทีละข้ันตอน  เชน ครู-อาจารย ครูมืออาชีพ  
ครูเช่ียวชาญ  ครูชํานาญการ  4) ระบบรางวัลและการควบคุม   องคการใหความเอาใจใสในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหรางวัลโดยที่ระบบการใหรางวัลมีความละเอียด  คงท่ีและมุงสู
ความสําเร็จของวัฒนธรรมองคการ  เชน  โรงเรียนแหงหนึ่งมุงเนนความสําเร็จเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด  
การวัดการปฏิบัติจึงวัดท่ีความสําเร็จที่บุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติ  การเล่ือนระดับและการ
จายเงินอยางมีคุณธรรมก็ดําเนินการตามความสําเร็จขององคประกอบเหลานั้น  ผูบริหารท่ีเครงครัด
ตอคานิยมนั้นก็จะใหความสําคัญกับสํานักงานผูบริหารมากยิ่งข้ึน  5) เขารวมกลุมตามคานิยม  เม่ือ
บุคคลเขาทํางานใหกับองคการ  พฤติกรรมของเขาจะมีความสอดคลองกับคานิยมตามวัฒนธรรม  
คานิยมดังกลาวชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามสมาชิกในกลุม  บุคคลเรียนรูการยอมรับคานิยมของ
องคการและมีความเชื่อม่ันวาการกระทําดังกลาวจะไมทําใหเขาตองผิดหวัง  ผูบริหารโรงเรียนตอง
ทํางานหนักเปนเวลายาวนาน ท้ังนี้เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาและชุมชน ยอมรับ  
บางคร้ังผูบริหารจะตองอดทนกับคณะกรรมการโรงเรียน  ผูบังคับบัญชาและผูมอบหมายงานท่ี
แสดงความไมพึงพอใจและไมยอมรับการอธิบาย  คานิยมขององคการจึงเปนส่ิงท่ีผูบริหารจะตอง
เสียสละเวลา  และทุมเท ความพยายามในการกระทํานั้นๆ  6) การสงเสริมใหเขาใจขนบธรรมเนียม   
จากกระบวนการสังคมประกิต  องคการจะตองแสดงใหสมาชิกเขาใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธี  
เร่ืองราวหรือตํานาน รวมถึงบุคคลสําคัญในองคการท่ีแสดงภาพลักษณและเปนผูสงเสริมในดาน
วัฒนธรรม  7) กําหนดรูปแบบของบทบาทท่ีคงท่ี  บุคคลท่ีมีภาพลักษณท่ีดีในองคการ  จะแสดง
บทบาทท่ีเปนแบบแผนท่ีดีในองคการใหผูมาใหมไดมองเห็น  โดยวิธีการนี้ผูเขามาใหมก็จะจดจํา 
และปฏิบัติงานตามแบบอยางท่ีวัฒนธรรมในองคการเปนอยู  รูปแบบของบทบาทในองคการที่มี
วัฒนธรรมเขมแข็ง  จะเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองคการไดท้ังหมด 

โดยสรุปการสรางวัฒนธรรมองคการนั้น มีวิธีการหรือข้ันตอนท่ีเร่ิมต้ังแตการกําหนด 
วัฒนธรรมองคการข้ึนมากอน แลวนําวัฒนธรรมองคการนั้นมาพัฒนาเปนคานิยมขององคการ เพ่ือ
นําสูการปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งขององคการตอไป ซ่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคการนั้น 
ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดท่ีจะเปนผูนําในการสรางวัฒนธรรมองคการ และเนน



กระบวนการแบบมีสวนรวม  การสรางวัฒนธรรมองคการนั้นตองอาศัยกระบวนการและความ
รวมมือจากบุคลทุกฝายในองคการ  และเม่ือองคการเกิดปญหาจากการดําเนินงานก็สามารถระดม
สมองในการสรางรูปแบบวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหม ซ่ึงอาจจะไมไดหมายถึงการสรางท้ัง
องคการ แตอาจจะเปนฝายตางๆ หรือกลุมงานตางๆ กอนก็ได แลวคอยขยายสูองคการท้ังระบบ 
หรือถาองคการนั้นมีความเขมแข็งก็สามารถรวมกันสรางท้ังระบบพรอมกันได  การสรางวัฒนธรรม
องคการนั้นเพื่อการนําองคการสูเปาหมายและทิศทางท่ีองคการตองการและเอ้ืออํานวยตอการ
ดําเนินงานขององคการใหประสบความสําเร็จตอไป  

 
 3.2   การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 

          ในการบริหารวัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารจะมีบทบาทท้ังในการพัฒนา  การ
ธํารงรักษา  และการเปล่ียนแปลง  โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการน้ัน  ผูบริหาร
ตองเขาใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงนั้นวา ไมสามารถกระทําใหเห็นผลไดในเวลาอันรวดเร็ว 
อาจตองใชระยะเวลาเพื่อการเปล่ียนแปลงนั้น  เพื่อใหเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
จึงนําเสนอประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

       3.2.1  แนวทางการเปล่ียนแปลงและขั้นตอนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
                 Berman (1994) ใหความเห็นวา การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้นจะยาก

หรืองาย  ข้ึนอยูกับวาวัฒนธรรมน้ันๆ หยั่งรากลึกและแพรกระจายไปอยางกวางขวางมากนอย
เพียงใด  ในองคการนั้นๆ การวิจัยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมมีอยูในวงจํากัด เพราะมี
ความยากในการสรางวัฒนธรรมข้ึนมาใหม และจะทําใหมีความสลับซับซอนมากข้ึน เม่ือไดมีการ
พยายามท่ีจะนําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท่ีสําคัญมาเกี่ยวของ  หัวขอนี้มักปรากฏอยูในการ
อภิปรายถึง  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม ไดแก 1) วัฒนธรรมเปนเร่ืองยากท่ีจะอธิบายและยังคง
หลบซอนอยู  ตัววัฒนธรรมเองไมสามารถถูกวินิจฉัย จัดการและเปล่ียนแปลงไดอยางเทาเทียมกัน                            
2)  วัฒนธรรมมีการใชเทคนิคท่ียาก ความชํานาญท่ีหาไดยาก และตองใชเวลานานในการพิจารณา
เพื่อเขาใจตัววัฒนธรรม และยังตองใชเวลาเพิ่มมากข้ึนในการท่ีจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม                    
ความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมอยางรอบคอบ จึงยังไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง                       
3) วัฒนธรรมใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนคน ตลอดชวงเวลาของความยากลําบาก และยังชวยปกปอง
จากความวิตกกังวล  ทางหนึ่งท่ีวัฒนธรรมยังคงทําก็คือ ทําใหมีความตอเนื่องและมีความม่ันคงของ
วัฒนธรรม  เพราะตามธรรมชาติของคนจะพยายามขัดขวางการเปล่ียนแปลง 



     ท้ังสามทัศนะท่ีกลาวมาขางตน  เปนผลทําใหผูบริหารที่สนใจและพยายามที่จะ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม ตองเผชิญกับงานท่ียากและทาทายความสามารถ  แตก็ยังมีผูบริหาร                     
ท่ีกลาหาญและมีความเช่ือวา เขาสามารถท่ีจะแทรกแซงและทําการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมได 
     Sathe (1985)  ใหทัศนะวา ส่ิงแรกท่ีจะตองทําคือ ตองกําหนดทิศทางของการ
เปล่ียนแปลงใหชัดแจงวา จะนําองคการมุงไปทางใด  ดวยวิธีการอยางไร  ในขณะเดียวกัน ตองรูถึง
จุดสําคัญของการแทรกแซงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมจะตอง
แทรกแซงท่ีจุดตางๆ เหลานี้  ดังรายละเอียดในภาพท่ี 17 
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ภาพท่ี 17  แสดงจุดการแทรกแซงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม ตามทัศนะของ Sathe 
  
     การแทรกแซงท่ี 1  วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งของการเปล่ียนความเช่ือและ
คานิยมของคนก็คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนอยางแรก 
     การแทรกแซงที่ 2  ผูบริหารตองทําใหบุคลากรเห็นคุณคาของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  จนกระท่ังยินยอมท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมตามกระบวนการของการแสดงเหตุผล 
     การแทรกแซงท่ี 3  โดยท่ัวไปการติดตอส่ือสาร คือวิธีท่ีถูกใชโดยผูบริหารในการจูงใจ
พฤติกรรมใหม  การส่ือสารทางวัฒนธรรมรวมถึงการประกาศ  การบันทึก  พิธีการ  งานพิธี  
เร่ืองราวเคร่ืองแตงกายและรูปแบบอ่ืนๆ ของการส่ือสาร 

การจางงานและสังคม
ของสมาชิกผูซึ่งมีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม 
การยายของสมาชิกผูซึ่ง
หันเหไปจากวัฒนธรรม 

การสื่อสาร 

ทางวัฒนธรรม พฤติกรรม 

การแสดงเหตุผล
ของพฤติกรรม 



     การแทรกแซงท่ี 4  สังคมของสมาชิกใหม โดยการจางงานกับบุคคลบางคนซ่ึงมีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคการโดยสมบูรณ 
     การแทรกแซงท่ี 5  วิธีแทรกแซงอันสุดทายก็โดย  การยายของสมาชิกผูซ่ึงหันเหจาก
วัฒนธรรมใหออกไปจากองคการเสียเลย  
      นอกจากนี้  Robbins and Coulter (2002)  ไดเสนอแนวทางเพื่อการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองคการไวดังนี้  1)  เร่ิมจากการทําการวิเคราะห สภาพวัฒนธรรมองคการท่ีเปนอยู  
เพื่อใหเขาใจ  ในองคประกอบตางๆ ท่ีควรจะตองมีการเปล่ียนแปลง  2)  ทําความเขาใจกับบุคลากร  
เพื่อใหเห็นความจําเปนท่ีวา องคการจะอยูรอดไมไดหากไมมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  3)  แตงต้ัง
ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนใหมๆ เขามาทําหนาท่ี 4)  ทําการปรับโครงสรางและปรับองคการใหเหมาะสม    
5)  ปรับเปล่ียนกระบวนการคัดเลือก    และกระบวนการเรียนรูทางสังคม    การประเมินผล  และ
ระบบรางวัลจูงใจท่ีจะชวยสนับสนุนคานิยมและปรัชญาใหมๆ เพื่อสรางวัฒนธรรมใหมใหเกิดข้ึน 
         Lunenburg & Ornstein (2000)  ไดเสนอวงจรของการเปล่ียนแปลง ดังภาพท่ี 18 

 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ภาพท่ี 18  วงจรการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองคการ  ตามทัศนะของ Lunenburg & Ornstein 
  

จากภาพที่ 18  อธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
         1) สภาพภายนอกท่ีสงผลตอองคการ  (external  enabling  conditions)  ส่ิงแวดลอม
ภายนอกท่ีเกี่ยวของกับองคการยอมสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการได  เชน  จํานวน

10. วัฒนธรรมในองคการ/หนวยยอย 

9. ผลของการปฏิบัติ 1. สภาพภายนอกท่ีสงผลตอองคการ  

7. การวางแผนปฏิบัติงานการเปล่ียนแปลง 

2. สภาพภายในองคการ 

6. พัฒนายุทธวิธีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 

3. ความกดดันท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน 

4. เหตุการณท่ีเกิดอยางปจจบัุนทันดวน 

8. นําไปสูการปฏิบัติ 

5. วิสัยทัศนทางวัฒนธรรม 



นักเรียนในโรงเรียนลดลง  เนื่องจากความไมแนนอนของสภาพแวดลอมภายนอก  ชุมชนไมศรัทธา
ตอบุคลากรและการดําเนินงานของโรงเรียน เปนตน 
         2) สภาพภายในองคการ (internal  permitting  conditions)  สภาพภายในองคการที่มี
การกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมภายในองคการ คือ 2.1) การเปล่ียนแปลงทรัพยากร  
ระยะเวลา  ในการจัดการพลังงานและเงินทุน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน  
2.2) ความพรอมท่ีเปนระบบ  ความเต็มใจทํางานของคนในองคการ  การอยูดวยความวิตกกังวลและ
ขาดความม่ันใจ  2.3) ความรวมมือกันนอยลง  2.4) ภาวะผูนําและผูมีอํานาจในการเปล่ียนแปลง  
ความสามารถของผูบริหารที่จะแสดงใหเห็นวิสัยทัศนขององคการในอนาคต 
         3) ความกดดันท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน (precipitating  pressures)  องคประกอบท่ีทําใหเกิด
ความกดดันอยางกะทันหันและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองคการ คือ 3.1) การปฏิบัติ  
ท่ีผิดไปจากแบบแผนเดิม  3.2) ความกดดันจากผูท่ีเกี่ยวของ  3.3) การเจริญเติบโตขององคการหรือ
ความเส่ือมถอยขององคการในดานขนาดขององคการ   ความแปลกแยกของสมาชิกหรือโครงสราง
ท่ีมีความซับซอนมากข้ึน  3.4) การรับรูท่ีเกี่ยวของกับความไมแนนอนในสภาพแวดลอม 
         4)  เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางปจจุบันทันดวน  (triggering  events)  ไดแก  4.1) ความ
หายนะของส่ิงแวดลอมหรือโอกาสท่ีจะเกิด  เชน ความหายนะทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจลมสลาย  
นวัตกรรมหรือการคนพบตลาดใหม  4.2) วิกฤตทางการจัดการ  เชน การเปล่ียนแปลงการบริหาร
ระดับสูงทันทีทันใด  การใชยุทธวิธีท่ีไมเหมาะสม  การใชจายที่ไมมีเหตุผล  4.3) การปฏิวัติ
ภายนอกองคการ  เชน  การปฏิบัติทางการเมือง  ภัยสงคราม  4.4) การปฏิวัติภายใน  เชน  การ
เปล่ียนแปลงทีมผูบริหารใหม 
         5) วิสัยทัศนทางวัฒนธรรม  (culture  visioning)  การสรางวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่ง     
ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  ผูนําจะดําเนินการสํารวจความเช่ือ  คานิยม  คติฐาน 
และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคการ  แลวนํามาผสมผสานกับสภาพการณในอนาคต  แลวจึงสราง
ภาพองคการท่ีควรจะเปนในอนาคต 
         6) ยุทธวิธีเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  (culture  change  strategy)  เม่ือวิสัยทัศนทาง
วัฒนธรรมขององคการใหมเกิดข้ึน  องคการจึงมีความตองการยุทธวิธีท่ีจะทําใหวัฒนธรรมน้ัน
ประสบความสําเร็จ ยุทธวิธีดังกลาวจําเปนจะตองเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมปจจุบันกับวัฒนธรรม
ใหมเขาดวยกัน 
         7) การวางแผนปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (culture – change  action  
plans)  การจัดทําแผนปฏิบัติการเปนลําดับข้ันตอนท่ีเปนการแนะนําการจัดการและการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีความมั่นคง  คือ การกระตุนใหสมาชิกในองคการท่ีตองการหรือตอตานการเปล่ียนแปลง  การ



วางแผนเพ่ือใหการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมมีความม่ันคง  จะตองเสริมสรางใหวัฒนธรรมแบบใหม
เปนไปตามขอเท็จจริง 
         8) การนําวิธีการแทรกแซงไปปฏิบัติ  (implementation  to interventions)  เม่ือองคการ
เลือกวิธีการแทรกแซงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม ท่ีเปนไปตามแบบแผนปฏิบัติการ ในแตละ
ลําดับข้ัน  รวมท้ังความสามารถขององคการท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
         9) การปฏิรูปวัฒนธรรม (reformulation  of  culture)  เม่ือนําแผนการแทรกแซงไป
ปฏิบัติแลว  ผลก็คือมักมีการปฏิรูปวัฒนธรรมเกิดข้ึน 

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้นผูบริหารตองทําความเขาใจในวัฒนธรรมองคการท่ีมีอยู
กอนนั้นวาเปนอยางไร  จากนั้นจึงกระตุนสมาชิกใหมีแนวคิดตอวัฒนธรรมใหมท่ีตองการใหเกดิข้ึน
นั้น  และชวยเหลือใหเขาสามารถคนหาแนวทางการบรรลุผลสําเร็จในงานดวยตนเองในแนวทาง
ของวัฒนธรรมใหม  และจากนั้นจึงปลอยใหมีพัฒนาการไปตามเวลาและอาจตองแสดงออกโดยการ
กระทํามากกวาการพูด  

Kilmann (1985  อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ, 2548)  ใหขอเสนอเกี่ยวกับข้ันตอนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ ดังนี้ คือ  

      1)  การทําใหกระจางในปทัสถานท่ีเปนจริง (surfacing  actual  norms)  อาจใชการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหสมาชิกในองคการไดรวมกันระบุปทัสถานท่ีเชื่อวามีอิทธิพลตอ
ทัศนคติและการกระทําของพวกเขา 

      2)  ทําใหเกิดความชัดแจงในทิศทางใหม (articulating  new  directions)  โดยใหสมาชิก
รวมกันวิเคราะหทิศทางและระบุพฤติกรรมท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคการ 

      3)  สรางปทัสถานใหม (establishing new norms) โดยใหสมาชิกรวมกันพัฒนา
ปทัสถานท่ีเห็นวาจะมีผลในทางบวกตอองคการ 

      4)  วิเคราะหชองวางระหวางวัฒนธรรม (identifying culture gaps) ท่ีเปนจริงกับ
วัฒนธรรมท่ีคาดหวัง 

      5)  ปดชองวางของวัฒนธรรม (closing culture gaps) โดยการกําหนดเง่ือนไข การ
ยอมรับในวัฒนธรรมใหมนั้นและพัฒนาส่ิงจูงใจเพื่อความยั่งยืนของวัฒนธรรมองคการท่ีพึง
ประสงค 
     การท่ีจะเปล่ียนวัฒนธรรมองคการไดนั้น  จําเปนตองคอยๆ เปล่ียนแปลง  คติฐาน 
(assumption)  หรือคานิยม ซ่ึงอยูในตัวของคนเสียกอน เพราะตัวคนนั้นยากท่ีจะจัดการเปล่ียนแปลง
ไดโดยวิธีส่ังการบังคับจากเบ้ืองบน  จําตองหันมาใชการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  แบบให
ทุกคนมีสวนรวม โดยใหบุคลากรในองคการเขามามีสวนรวมและตองใหเวลา ในการเปล่ียนแปลง



คอนขางนานพอสมควร  แมวาวัฒนธรรมองคการจะเปล่ียนแปลงไดยาก  เพราะวัฒนธรรมของ
องคการมีการส่ังสมมานานแตวัฒนธรรมองคการก็อาจเปล่ียนได หากผูบริหารและสมาชิกของ
องคการตระหนักและเห็นความจําเปนและรวมมือกัน  ซ่ึงปจจัยหรือสถานการณท่ีมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมองคการ  มีหลายกรณี ดังนี้  1) องคการเกิดวิกฤติหรือเจอปญหาใหญๆ 
องคการตองปรับตัวจากสถานการณเดิม   2) มีการเปล่ียนแปลงตัวผูนําระดับสูง  ก็มักจะมีการ
เปล่ียนแปลงในปรัชญาและคานิยมท่ีสําคัญขององคการดวย  3)  มีการควบคุมกิจการเกิดข้ึน  
องคการแมก็มักจะถายเทวัฒนธรรมของตนเอง ไปยังองคการที่ควบรวมเขามา หรือมีการรวม
วัฒนธรรมตางๆ ขององคการเหลานั้นเขามาไวดวยกัน  4) ในกรณีท่ีองคการมีขนาดเล็กและกอต้ัง
มาไมยาวนาน  ผูบริหารจะสามารถสื่อสารคานิยมและปรัชญาใหมๆ  ใหสมาชิกยอมรับไดงายกวา  
แตถาองคการกอตั้งมายาวนาน  การนําคานิยม  ปรัชญาใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิมมาสูองคการจะ
กระทําไดยาก  5) องคการมีวัฒนธรรมองคการท่ีออนแอซ่ึงองคการจะเปดรับการเปลี่ยนแปลงได
งายกวากรณีท่ีองคการท่ีมีวัฒนธรรมองคการเขมแข็ง  ผูบริหารสามารถทําการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการได  โดยใชแนวทางตอไปนี้ (สุพานี  สฤษฎวานิช, 2545)   
             1) จัดประชุมกลุมเพื่อจัดทําแผนการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม  วิธีการประชุม               
ท่ีสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุดคือ การใชเทคนิค  AIC  (Appreciation  Influence  and  Control)   เพราะวิธี 
AIC  จะใหผูมีสวนรวมทุกฝายขององคการทําการประชุมกลุมกันอยางเปดเผย  และจริงใจตอกัน  
รวมถึงตอองคการ  โดยมีข้ันตอนสําคัญ คือ  เร่ิมจากตระหนักในสภาพปจจุบันกอนวาเปนอยางไร  
แลวคิดถึงสภาพในอนาคตท่ีพึงประสงคท่ียากจะใหองคการแหงนี้เปนอยางนั้น  หลังจากนั้นจะได
รวมกันคิดแนวทางสรางใหเกิดเปนภาพท่ีตองการน้ันๆ  ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงในวิถีปฏิบัติ   
ความเช่ือและคานิยมขององคการ  ซ่ึงผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  
              2)  นําแผนท่ีไดจากข้ันท่ี 1 นั้นไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

             3) ติดตามและประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและดําเนินการตอใหเหมาะสม  
เชน  การใหรางวัลหรือการเสริมแรงท่ีเหมาะสม 

พรชัย  ภาพันธ (2546) กลาววา  ผูบริหารยุคใหมจะตองเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในองคการซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 1)  สภาวะภายนอกท่ีสามารถทําได  คือ 
ส่ิงแวดลอมภายนอกสนับสนุนใหเปล่ียนแปลงได  2)  สภาวะภายในที่ยินยอมได   ซ่ึงมี 4 อยาง  คือ  
การรวมทรัพยากรการเปล่ียนแปลงความพรอมเชิงระบบ ความเต็มใจของสมาชิกจํานวนมาก  การ
เขาคูกันอยางนอยท่ีสุด  รวมทั้งอํานาจและสภาวะผูนําของผูทําการเปล่ียนแปลง   3)  แรงกดดัน          
ท่ีกะทันหัน  ซ่ึงมีปจจัย  4  ประการ คือ  การปฏิบัติงานแบบผิด  แรงกดดันท่ีมาจากแหลงการเงิน  
ขนาดองคการท่ีเติบโตหรือลดลง และวิกฤตการณท่ีเกิดจากความไมแนนอน 4)  เหตุการณจุดชนวน   



เปนการเปล่ียนแปลงท่ีตอบสนองตอเหตุการณตอไปนี้คือ  การเกิดนวัตกรรมใหม  การเปล่ียนแปลง
ผูบริหาร   5)  วิสัยทัศนทางวัฒนธรรม  ซ่ึงสมาชิกจะรวมกันคนหาวัฒนธรรมองคการและสรางภาพ
แหงอนาคต 6) ยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  เม่ือมีวิสัยทัศน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตร
เพ่ือความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหม  7) แผนปฏิบัติการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม    
เพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติและเกิดความม่ันคงของวัฒนธรรม  8)  การนําการแทรกแซงไป
ปฏิบัติ   เพื่อกําหนดสมรรถนะ   ของผูนําแหงการเปล่ียนแปลง  9)  การจัดรูปแบบวัฒนธรรมใหม   
เม่ือดําเนินการรูปแบบอ่ืนไมเกิดผล  จึงควรจะสรางวัฒนธรรมองคการใหม       

      วรนารถ  แสงมณี (2544)  กลาววา ผูบริหารท่ีตองการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ
นั้น  ควรจะมีแนวทางในการจัดการเปล่ียนแปลงดังนี้ 1) ใหทุกคนในองคการเห็นพองโดยใช
ความสัมพันธตามธรรมชาติของกลุมบุคคล  2) ส่ือสารและเนนความไววางใจ ในเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลง เพราะจะทําใหการเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนไดและบรรลุผลสําเร็จ  3) ประชาสัมพันธ
ใหความเช่ือม่ัน และแนวคิดวาการเปล่ียนแปลง เปนการสรางทักษะและเนนการอบรมใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเปล่ียนแปลง 4)  ใหเวลาเพียงพอสําหรับการเปล่ียนแปลง  5) กระตุนใหคน
ประยุกตความคิดพื้นฐานของการเปล่ียนแปลง ใหเหมาะกับโลกและสภาพแวดลอมโดยรอบ  
ผูบริหารควรช้ีแนวคิดของการเปล่ียนแปลงวาจะมุงไปทางไหน  และเร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลง
ท่ีทุกคนเขามาเกี่ยวของ  และเกิดโอกาสใหทุกคนปรับ ประยุกตแนวคิดตามท่ีเขาเห็นวาเหมาะสม 
ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีควรนํามาประยุกตใชดวย ก็คือความเห็นพอง ความไววางใจตอกัน  ความอดทนและ
ความยืดหยุน 
       ยุดา  รักไทย (2542)  กลาววา การเปล่ียนแปลงสามารถสรางความตึงเครียด  ความ
สับสนและอาจลดประสิทธิภาพของงานลงได  แตถามีการวางแผนอยางเปนระบบ โดยนําความคิด 
ความเขาใจเชิงระบบ มาใช  ก็จะชวยใหบริหารความเปล่ียนแปลงไดอยางเปนระบบ มี 7 ข้ันตอน   
ดังนี้    
  ขั้นตอนท่ี 1 เขาใจถึงสาเหตุท่ีตองเปล่ียนแปลง  ในข้ันนี้ตองหาคําตอบใหไดวา  
“ทําไมตองเปล่ียนแปลง”  สําหรับสาเหตุของการเปล่ียนแปลงน้ัน  แบงเปน 2 ประเภท  คือ  1) 
เนื่องจากความจําเปน ถาไมเปล่ียนแปลง อาจเกิดความเสียหายบางอยางแกองคการได  2)  เนื่องจาก
ความตองการ  การเปล่ียนแปลงจะเปนไปในลักษณะเชิงรุก  องคการจะไดประโยชนจากการ
เปล่ียนแปลงนั้นกระตุนใหผูเกี่ยวของเกิดความตื่นตัวตอการเปล่ียนแปลง  
  ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดเปาหมาย  ตองกําหนดใหชัดเจนวา จะทําการเปล่ียนแปลงนั้น     
ไปเพื่ออะไร เปาหมายท่ีดีจะชวยบอกทิศทางการเปล่ียนแปลง กระตุนบุคลากรใหดําเนินการ        
ไปในทิศทางท่ีถูกตอง  เปาหมายควรมีลักษณะ ดังนี้  1) เปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินได           



2)  เปนท่ีตองการของคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ 3) เปนไปได ตองรูศักยภาพท่ีแทจริงของบุคลากรและ
ทรัพยากรที่มีอยู 4) มีความสมบูรณและเจาะจงชัดเจน เพ่ือใหทุกคนดําเนินงานไปในทางเดียวกัน 
5)  งายตอการส่ือสาร  สามารถอธิบายใหเขาใจไดภายในเวลาส้ันๆ 
   ขั้นตอนท่ี 3 สรางและกําหนดทางเลือก  โดย 1) สรางทางเลือก โดยการ                 
ระดมสมอง  การเปรียบเทียบ  2) กําหนดทางเลือก วิเคราะหตนทุน กําไร และใหคะแนนตามเกณฑ 
    ขั้นตอนท่ี 4  วางแผน  การวิเคราะหผลกระทบโดยพิจารณาส่ิงตอไปนี้ 1) มันจะ
สงผลกระทบถึงใคร  อะไรและอยางไร 2) คาดคะเนความรูสึกของผูท่ีเกี่ยวของ 3) ตรวจดูวามีการ
ใหคําปรึกษาแกผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึงหรือไม 4) เตรียมวิธีสรางพันธกิจ  5) มีการติดตาม
แผนอยางเหมาะสม 
  ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิบัติการตามแผน  โดยดําเนินการดังนี้  1) ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ 
2) ส่ือสารความคืบหนา 3) ปรับเปล่ียนเปาหมายและแผน 4) รายงานความคืบหนาใหผูบริหาร
ระดับสูงทราบ 
  ขั้นตอนท่ี 6  เสริมแรงใหกับการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงอาจกระทําไดโดย 1) ช้ีแจงใหรู
ท่ัวกันถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแลว   2) ขอบคุณสมาชิกท่ีมีสวนชวยเหลือในการเปล่ียนแปลง 

 ขั้นตอนท่ี 7  ประเมินผล  ควรพิจารณาองคประกอบตอไปนี้  1) หลักเกณฑในการ
ประเมิน  ไดแก เปาหมายท่ีกําหนดไว  เง่ือนไขตางๆ ระดับความถูกตองแมนยําของแผน  2)  ผูให
ขอมูลในการประเมิน ควรเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น  3)  การกําหนด
ผูติดตามความเปลี่ยนแปลงนี้ตอไป เพื่อดูจุดท่ีสมควรแกไขหรือนาเปล่ียนแปลงตอไป  4) ความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนบทเรียนสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  5) ความซ่ือสัตย  
ในการประเมินควรยึดถือความจริงท่ีเกิดข้ึนเปนหลัก 

นอกจากน้ี  ยงยุทธ  พีรพงศพิพัฒน (2549) กลาววา วัฒนธรรมองคการนั้นเปนส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงได วัฒนธรรมบางอยางมีการเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไปในตัวของมันเอง และ
วัฒนธรรมบางอยางเปล่ียนแปลงจากการวางแผนและการบริหารจัดการของผูนําในองคการ 
พื้นฐานท่ีสําคัญในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ คือ 

      1) เปล่ียนกรอบความคิด (paradigm  shift)  การเปล่ียนกรอบความคิด  ความเช่ือ  
ความรูเดิมๆ ของบุคลากรใหมีความเช่ือ ความคิดแบบใหมเปนส่ิงท่ีสําคัญ ซ่ึงกลยุทธดานการ
ส่ือสารเปนหัวใจสําคัญอยางมากท่ีจะทําใหบุคลากรเขาใจ  เช่ือใจ รวมใจในการเปล่ียนแปลงได 

      2) เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  องคการตองมีแรงเสริม (reinforcement) ในชวงแรกๆ เม่ือ
บุคลากรสามารถมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและตองนําพฤติกรรมเหลานี้เปนหนึ่งในกระบวนการ
ประเมินผลงานตอไป 



      3) ทําอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนนิสัย  ผูบริหารตองอดทนและเขาใจวาการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมอาจตองใชเวลา ตองอาศัยความตอเนื่อง ดังนั้น การรณรงค  กิจกรรมเสริม  
การแขงขัน การจัดงานตางๆ ถือวามีความจําเปนในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 

      4) ตองถายโยงกันท่ัวท้ังองคการ   การเปล่ียนแปลงจะเร่ิมจากจุดเล็กๆ และขยายวง
กวางออกไป  เปนหนาท่ีอยางหน่ึงท่ีจะตองใหฝายอ่ืนๆ มาเรียนรู  รับรูได และจะเกิดการเลียนแบบ
สูกันและกัน  ถายโยงกันไปเร่ือยๆ จนเปนภาพใหญขององคการ และเกิดเปนวัฒนธรรมของ
องคการข้ึนมา 
 

       3.2.2   ผูนําองคการกับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 
       วรนารถ  แสงมณี (2544)  กลาววา การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้น  ผูนําจะมี
สวนชวยเหลือและรวมสรางการเปล่ียนแปลงไดโดยไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกองคการ  และ
ดวยวิธีการท่ีรอบคอบ อยางจริงใจและจริงจัง  ส่ิงแรกท่ีผูนําตองทําคือสรางการรูจักตนเองข้ึนมา  
โดยดําเนินตามข้ันตอนตอไปนี้  คือ 1) ไมสนับสนุนการยึดม่ัน หรือบูชาตัวบุคคล หรือผูนํา อยาง
รุนแรงเกินความเปนจริง  2) เปดโอกาสสนับสนุน  การมีสวนรวม  เพื่อกระตุนการพัฒนา
โครงสรางการบริหาร 3) กระตุนความคิดเห็นท่ีขัดแยง  ใหอยูในแนวทาง ของการมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  เพื่อใหตัดสินใจ   ตัดขาดจากอิทธิพลของผูนําท่ีมีบารมีและการผูกขาดทางความคิดของ
ผูบริหารที่ยึดม่ันในหลักการของตนเองเปนใหญ  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ี
ดี   4) สงเสริมคานิยมท่ีมุงหนาท่ี เชน ความรวมมือ  ระเบียบวินัย  การเสียสละ  ความยุติธรรม  
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   การเนนคุณภาพ   5) สรางคานิยม และปลูกฝงความคิดใหบุคลากร
ตระหนักถึงการยอมรับวัฒนธรรมท่ีดี  เสียสละผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก  6) สราง
ความมุงม่ันและกลาเผชิญหนากับความเปนจริง ท่ีองคการจําเปนตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือส่ิง
ท่ีดีกวา  และไมยอมแพในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการไปสูกลยุทธท่ีทันสมัย และสงผลตอ
ประสิทธิภาพโดยรวมขององคการ  การบริหารโดยทั่วไป มีสวนชวยพัฒนาวัฒนธรรมไดดังนี้ 1)
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคานิยมสอดคลองกับคานิยมขององคการ 2) การทําใหคานิยมของ
องคการ  เปนขนบธรรมเนียม   ดวยการขัดเกลาทางสังคมอยางกวางขวางและนําเสนอเม่ือมีการ
ปฐมนิเทศหรือการใชสัญลักษณ  3) สงเสริมวัฒนธรรมศูนยกลางท่ีเขมแข็ง  บนพื้นฐานของความ
รวมมือและหลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจเพิ่มปญหาทางวัฒนธรรมองคการใหสับสนมากข้ึน การท่ีจะ
ทําใหองคการประสบความสําเร็จไดนั้น  ผูบริหารท่ีมีความเปนผูนําจะตองดําเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรม 3 อยางดวยกัน คือ  การกําหนดทิศทางขององคการ (setting  a  direction)  ท้ังในดาน
วิสัยทัศนและ  กลยุทธตางๆ   เกี่ยวของกับการออกแบบองคการ (designing  the  organization)  ซ่ึง



เปนกิจกรรมที่เนนการประเมินองคการ  และถาจําเปนก็จะตองดําเนินการเปล่ียนแปลงโครงสราง  
ระบบและกระบวนการตางๆ ท่ีจําเปนตอการเกิดผลลัพธและสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยาง
ประสบความสําเร็จ  และ  เกี่ยวของกับการท่ีผูนํามีภาระผูกพันท่ีจะตองปลูกฝงวัฒนธรรมของ
องคการ (instilling  a  culture)  ซ่ึงเกี่ยวของกับความเปนเลิศและคุณธรรมขององคการ  บุคลากรทั่ว
ท้ังองคการตองไดรับการรณรงคและสนับสนุนใหมีวิสัยทัศนรวมกันรวมถึงเขาใจกลยุทธตางๆ 
เพื่อท่ีจะสามารถทํางานรวมกันไดดวยความสามารถสูงสุดและมีพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมอยางเต็มท่ี   
ดังภาพท่ี 19 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19  กิจกรรมสําหรับความเปนผูนําเชิงกลยุทธ  3 แบบ 

       
3.2.3     การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหประสบผลสําเร็จ 

              Robbins (2000) อธิบายวาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหสําเร็จ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) วิเคราะหวัฒนธรรม  โดยอาจรวมการตรวจสอบวัฒนธรรมเพ่ือการประเมิน
วัฒนธรรมในปจจุบัน  การเปรียบเทียบวัฒนธรรมปจจุบันกับวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค  และประเมิน
ชองวางเพื่อระบุวา องคประกอบใดบางของวัฒนธรรมท่ีจําเปนตองเปล่ียนแปลง 
  2) คณะผูบริหารจําเปนตองทําใหบุคลากรเขาใจชัดเจนวา การอยูรอดขององคการ
จะตองถูกคุกคาม ถาไมมีการเปล่ียนแปลง 
  3) คณะผูบริหารจะตองเปล่ียนกระบวนการคัดเลือกและกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม และประเมินคาระบบการใหรางวัลเพื่อสนับสนุนบุคลากรท่ีสนับสนุนคานิยมใหมๆ 
             กริช  สืบสนธ (2538) ไดใหคําแนะนําสําหรับผูบริหารเพื่อจัดการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมใหสําเร็จดังนี้ 
  1) ใชความสัมพันธของกลุมเพื่อน  เม่ือมีการนําเอาวัฒนธรรมใหมมาใช  
โดยท่ัวไปคนมักจะตอตานการเปล่ียนแปลง  เพราะขัดกับวิถีท่ีเคยปฏิบัติและมีคนนอยคนท่ีตองการ
อยูอยางโดดเด่ียวในองคการ  อิทธิพลของความผูกพันระหวางบุคคลตอบุคคล  และการส่ือสาร

การกําหนดทิศทาง 
(Setting  a  Direction) 

การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคการ 
โดยการเนนที่ความเปนเลิศและคุณธรรม   
     (Instilling a Culture  Emphasizing) 

การออกแบบองคการ 
(Designing  the  Organization) 



ระหวางบุคคลเพื่อยอมรับกันและกัน  เปนเครื่องหมายของการอยูรวมกันในวัฒนธรรม  ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในองคการใหสําเร็จจึงตองเร่ิมจากการที่ทุกคนเห็นพองกัน 
  2) ความเปดเผยและความไววางใจ  การเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมโดยคนในองคการมัก
เกิดไดรวดเร็วและขยายกวางออกไปมากกวาการเปล่ียนแปลงท่ีเร่ิมจากคนนอกองคการ 
  3) ตองสรางทักษะและฝกอบรมลวงหนากอนการเปล่ียนแปลง  ใหโอกาส
บุคลากรไดฝกฝนโดยการวางแผนการฝกอบรม  การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมใหม 
  4) ตองใหเวลาสมาชิกในการทําความคุนเคยกับการเปล่ียนแปลง  และตองมีความ
ยืดหยุน  ผูบริหารควรชี้แนวคิดการเปล่ียนแปลงวาจะมุงไปในทิศทางใด  เร่ิมกระบวนการ
เปล่ียนแปลงโดยใหทุกคนเขามาเกี่ยวของ  เปดโอกาสใหคนปรับประยุกตแนวคิดของการ
เปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นวาเหมาะสม  อันจะนําไปสูความสําเร็จในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 

สรุปไดวา การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น จําตองอาศัยระยะเวลาและเทคนิค
วิธีการท่ีลึกซ้ึง  เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางคอยเปนคอยไป และไมใหเกิดการบอบชํ้ามากท่ีสุด 
โดยอาจจะเร่ิมตนจากการเปล่ียนกรอบแนวคิด  การปฏิบัติ หรือพฤติกรรม จนกระท่ังเกิดเปน
วัฒนธรรมขององคการ ซ่ึงในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น ตองเร่ิมจาก
ผูนําหรือผูบริหารเปนแกนนําสูการเปล่ียนแปลง และกระตุนเสริมแรงบุคลากรในองคการเพื่อให
เห็นความสําคัญของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค เพื่อบรรลุ
เปาหมายขององคการรวมกันอยางยั่งยืน  
 
            3.3.  การพัฒนาวัฒนธรรมองคการ 
                    การพัฒนาในท่ีนี้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี หรือสรางสรรค  ดังนั้นการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคการจึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเพ่ือมุงสูความสําเร็จ  ซ่ึง
โดยท่ัวไปจะหมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรภายในองคการ การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมเปนการเปล่ียนแปลงท่ียากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมท่ีฝงรากลึก  จะตองใช
เวลานานกวาจะบรรลุผลสําเร็จ  เพราะจะตองเผชิญและตอสูกับวัฒนธรรมเดิม รวมท้ังการมีคนไม
เห็นดวยและตอตาน อยางไรก็ดี การเปล่ียนแปลงเปนเร่ืองจําเปนเพราะองคการตองปรับตัวใหเขา
กับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถอยูรอดได 

     3.1.1  การพัฒนาวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (developing achievement  culture) 
                Tan (2001) ไดศึกษาเร่ืองขององคการและไดนําเสนอคานิยมรวม 8 ประการ ท่ีมี
ความสําคัญตอการพัฒนาวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จดังตอไปนี้ 



    1) การมุงเนนท่ีผลลัพธ (result – oriented)  คานิยมรวมท่ีเดนชัดท่ีสุดประการ
หนึ่งขององคการท่ีมีวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จคือการมุงเนนท่ีผลลัพธของการดําเนินงาน 
   2) การบริการลูกคาท่ีเหนือช้ันกวา (superior  customer  service)  ไมมีอะไรมา
แทนท่ีลูกคาได  แมแตเทคโนโลยีท่ียอดเยี่ยม  ดังนั้น องคการที่มีวัฒนธรรมแบบมุงเนนผลสําเร็จจะ
รูวิธีการบูรณาการเทคโนโลยี  กระบวนการ  กลยุทธและคน เขาดวยกันเพื่อทําใหลูกคาเห็นคุณคา
ในสินคาและบริการและเต็มใจท่ีจะจายเพื่อส่ิงเหลานั้น 
   3) นวัตกรรม (innovation) เปนเร่ืองของการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ท่ีโลกไมเคยเห็น
มากอน  จําเปนตองมีการทดลอง  ดังนั้น  จึงมีความเส่ียง  การสรางส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงใหมนี้  
ผูนําตองสงเสริมใหกําลังใจท่ีจะเส่ียงและพัฒนาใหมีความอดทนตอความผิดพลาด 
    4) ความยุติธรรม (fairness)  คนในองคการจะไมพยายามท่ีจะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด
ตอไป  เขารูสึกวา  มีความไมยุติธรรมอยูในท่ีทํางาน  ผูนําจะตองส่ือสารกฎเกณฑและระบบการให
คะแนนต้ังแตตนและอยางชัดเจน  ความยุติธรรมนี้ หมายถึง ระบบการวัดและตัดสินผลการ
ดําเนินงาน 
    5) การเคารพนับถือ (respect) มีคํากลาววา งานช้ินเยี่ยมหลายช้ิน เกิดจากคนท่ีมี
ความภูมิใจในงานและท่ีทํางานของตน  ผูท่ีเคารพนับถือผูอ่ืนหรือเปนท่ีเคารพนับถือ  จะมีความสุข
ในท่ีทํางานและบุคลากรท่ีมีความสุขมากกวาจะมีประสิทธิภาพและผลิตผลงานไดมากกวา 
     6) การตอบสนองการเปล่ียนแปลง (change  responsive)  เปนคานิยมรวม  ท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีจะกําหนดอนาคตขององคการ  ความสามารถขององคการท่ีจะทําใหการเปล่ียนแปลง
ภายในสอดคลองกับแรงกดดันของการเปล่ียนแปลงจากภายนอก เปนตนวา การแขงขันท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน  การมีเทคโนโลยีใหมๆ การเปล่ียนแปลงกฎของอุตสาหกรรม และความตองการของลูกคา ถือ
เปนหัวใจสําคัญของการอยูรอดในสภาพแวดลอมท่ีทาทายเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ความสําคัญไมไดอยูท่ี
การเปล่ียนแปลงแตอยูท่ีความเขมแข็งและความเร็วในการเปล่ียนแปลง 
    7) ความรับผิดชอบตอสังคม (accountability) บุคลากรจะเพิ่มคุณคาใหกับ
องคการและตัวเอง  ผานผลลัพธดานบวกท่ีพวกเขาไดรับจากการปฏิบัติ  องคการท่ีประสบ
ความสําเร็จจะมีขอบเขตที่กําหนดไวชัดเจนในเรื่องความสามารถตรวจสอบได  และมีระบบท่ีมี
ประสิทธิผลในการติดตามผลลัพธท่ีคาดหวัง  การสงเสริมคานิยมรวมนี้  ผูนําในองคการควร
สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวม และส่ือสารผลลัพธท่ีพวกเขาบรรลุความสําเร็จตามกําหนดเวลาและ
ดวยวิธีการท่ีเปดเผย 



  8) ความกระตือรือรน (passion)  องคการที่ยิ่งใหญจํานวนมากประสบความสําเร็จ
ไดโดยเนื่องมาจากความกระตือรือรนของผูนําท่ีส่ือสารและแปลวิสัยทัศนของพวกเขาใหเปนความ
กระตือรือรน สําหรับบุคลากรในการดําเนินการ 
    โดยสรุปแลว การพัฒนาวัฒนธรรมองคการนั้น มีเปาหมายเพื่อผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานในองคการ  แนวทางการพัฒนาองคการนั้นมุงเนนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนตัวการ   
ในการพัฒนาวัฒนธรรมและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการสูความเขมแข็งของวัฒนธรรม  โดย
ผูนําหรือผูบริหารเปนผูท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมากในการนําการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ
รวมกับความรวมมือของทุกฝายในองคการ เพื่อมุงสูความมีประสิทธิผลขององคการ 
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ   

วัฒนธรรมองคการ มีความสําคัญตอการพัฒนาองคการ และมีสวนใหองคการตางๆ               
มีประสิทธิผลท่ีตางกัน  ดังนั้น หากองคการมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง และเอ้ือตอการพัฒนาองคการ  
อยูแลว  องคการตองรวมมือกันในการรักษาและดํารงอยูซ่ึงวัฒนธรรมนั้น  เพื่อใหสามารถพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิผลแกองคการไดในระยะยาวตอไป แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม
องคการนั้น มีความเก่ียวของสัมพันธกับการรักษา การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ และการสืบ
ทอดวัฒนธรรมองคการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   4.1   การรักษาวัฒนธรรมองคการ 
           4.1.1  กระบวนการรักษาวัฒนธรรม  กระบวนการในการทําใหผูปฏิบัติงานปรับตัว

เขาสูวัฒนธรรมองคการ  เรียกวา  สังคมประกิต (socialization) ดังท่ีไดกลาวมาแลว  ซ่ึง พรชัย  ภา
พันธ (2546) ไดกําหนดข้ันตอน ในการรักษาวัฒนธรรมองคการไว  7 ข้ันตอน ดังนี้ 

                  ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (selection of entry level candidates)    
ในระบบราชการ แมจะมีการคัดเลือกบุคคลในระดับนโยบายตามกรอบมาตรฐานตําแหนง   แต
ระดับสถานศึกษาไมมีโอกาสคัดเลือก ซ่ึงถาจะพูดถึงการจัดคนเขาทํางานนั้นควรจะตองคํานึงถึง
ความรู  ความสามารถ  ความสนใจ  ตองจัดคนท่ีมีคานิยมในส่ิงท่ีเขาชอบเขาปฏิบัติงาน 

                  ขั้นตอนท่ี 2 การชักนําผูมีประสบการณนอย (humility inducing  experience)         
การฝกอบรม เพ่ือเปดเผยใหบุคคลท่ีเขาสูองคการรับรูวัฒนธรรมโดยการปลูกฝงความเช่ือ  คานิยม  
ท่ีกําหนดใหผูเขาปฏิบัติงานใหมๆ 

                   ขั้นตอนท่ี 3 การทํางาน (job mastery) มุงเนนการปรับแกวัฒนธรรม             
การเรียนรูเชิงวิทยาการหรือเทคโนโลยี  ใหปฏิบัติงานตามวิถีทางขององคการ  การมอบหมายงาน                      



ใหรับผิดชอบโดยมีพื้นฐานบนความกาวหนาของพวกเขา  พรอมประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให 
ผูปฏิบัติไดวางแผนพัฒนาวิชาชีพของเขา 

                  ขั้นตอนท่ี 4  ระบบรางวัลและการควบคุม (reward  and  control  systems)   
การประเมินผลจะทําใหทราบคุณภาพของงานวาจะมอบรางวัลใหบุคคลใด ซ่ึงเกณฑการประเมิน
จะตองถูกใชกับทุกคนในเกณฑเดียวกัน  การจายคาตอบแทนจึงอยูท่ีความสําเร็จของงาน 

                  ขั้นตอนท่ี 5  การยืนหยัดคานิยม (adherence  to  values)  ตองทําใหบุคคล   
ในองคการเขาใจอยางชัดเจนในคานิยมท่ีจะเสียสละสวนตัวตอองคการและเกิดความไววางใจ              
ตอองคการ 

                   ขั้นตอนท่ี 6  การสงเสริมขนบธรรมเนียมและความเชื่อถือของชาวบาน 
(reinforcing  folklore)  ผูบริหารตองเปดเผยใหสมาชิกทราบถึงประเพณีและพิธีการที่จะสงเสริม
วัฒนธรรมองคการ 

                   ขั้นตอนท่ี 7  แบบจําลองท่ียืนหยัดในบทบาท (consistent  role  model)        
ใหองคการเลือกบุคคล (individual) ท่ีปฏิบัติหรือทําส่ิงท่ีดีในองคการใหเปนแบบฉบับของผูมาใหม 

สุพานี  สฤษฎวานิช (2545) กลาวถึงแนวทางการเกิดวัฒนธรรมและการรักษาวัฒนธรรม 
ใหคงอยูวา  โดยท่ัวไปพบวาวัฒนธรรมจะเกิดข้ึนจากผูกอต้ัง  และสมาชิกเร่ิมแรกขององคการ      
จะกําหนด (set) มาตรฐานของพฤติกรรมบางส่ิงบางอยางข้ึนมา  หลังจากนั้นวัฒนธรรมจะคงอยู    
และสืบทอดตอไปดวยแนวทางตางๆ ดังนี้ 

      1)  ผูบริหารระดับสูง  (top  management)  การประพฤติปฏิบัติของผูบริหารระดับสูง    
ท่ีกระทําตนเปนแบบอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อเนนย้ําคานิยมและวิถีปฏิบัติตางๆ ท่ีผูกอต้ัง           
ไดสรางสรรคเอาไว 

      2)  การสรรหาและคัดเลือก (recruitment  and  selection) คนประเภทใดท่ีจะรับเขามา
และจะเจริญกาวหนาในองคการนั้น จะตองผานกลไกการสรรหาและคัดเลือก  โดยจะใช
แบบสอบถาม และการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกคนท่ีสอดคลองเขากันไดกับวัฒนธรรมขององคการ
เปนสําคัญ   

      3)  กระบวนการเรียนรูทางสังคม (socialization  process)  เปนกระบวนการในการปรับ
บุคลากรใหเขากับวัฒนธรรมขององคการ  โดยอาศัยแนวทางตางๆ  เชน การปฐมนิเทศ แบบเขม  
หรืออาจฝกอบรมเปนระยะๆ  เพื่อใหเขาใจในคานิยมและปรัชญาท่ีสําคัญขององคการ  และสราง
นิสัยและความรูสึกรวมใหเกิดข้ึน หรืออาจกําหนดตัวแบบ  เพื่อทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียง  และเปน
แบบอยางใหยึดถือหรือเลียนแบบพฤติกรรมการทํางาน  และใหคําแนะนําปรึกษาช้ีแนะเม่ือมีปญหา



ในการวางตัว  ในการปฏิบัติงานในองคการใหเหมาะสม  ซ่ึงกระบวนการเรียนรูทางสังคมนั้น 
ประกอบดวยชวงเวลาท่ีสําคัญ  3  ชวง คือ  

       3.1)  ชวงกอนเขามาสูองคการ (perivale  stage)  เปนชวงท่ีผูสนใจจะเรียนรู
เกี่ยวกับองคการและงานที่เขาสนใจ  เขาจะต้ังความคาดหวังบางอยางไว  ดังนั้นองคการบางแหง  
จะจัดกิจกรรมเพื่อสรางการรับรูใหกับคนท่ีสนใจจะเขามาสูองคการนั้นๆ 

       3.2)  ชวงท่ีเขามาสูองคการ (encounter  stage)   จะเปนชวงท่ีบุคคลเขามาสู
องคการ  ซ่ึงจะเผชิญกับสภาพความเปนจริงขององคการนั้นๆ  ซ่ึงถาความคาดหวังกับความเปนจริง
สอดคลองกัน  บุคคลผูนั้นก็จะดํารงเปนสมาชิกขององคการตอไป  แตหากความคาดหวังและความ
เปนจริงแตกตางกันมาก  บุคคลผูนั้นอาจไมสามารถทนอยูได  และออกจากองคการนั้นไปสูองคการ
อ่ืนๆ ตอไป 

       3.3)  ชวงของการเปล่ียนแปลง (metamorphosis  stage)  หากคนผูนั้นยังคงอยู
กับองคการ  ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในคานิยม  บรรทัดฐานและความเช่ือตามท่ีวัฒนธรรม       
ขององคการตองการ  โดยจะมีกลไกหรือแนวทางที่องคการจะจัดการในเรื่องการเรียนรูทางสังคม
ตางๆ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 กลุม คือ (1) จัดแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการ (2) จัดเปน
รายบุคคลหรือจัดเปนกลุมซ่ึงจะข้ึนอยูกับความพรอมและความเหมาะสมในเร่ืองตางๆ ขององคการ
นั้น  (3) จัดกําหนดการเรียนรูแบบกําหนดชวงเวลาแนนอน  หรือแบบผันแปร  (4) กําหนดตัวแบบ 
หรือไมใชตัวแบบในการเรียนรูบมเพาะ  และ (5) ยอมรับในส่ิงท่ีติดตัวบุคลากร หรือจะพยายาม
ขจัดออกไป 

      4)  การออกแบบโครงสราง  ซ่ึงเปนตัวกําหนดลักษณะของความสัมพันธระหวาง    
ฝายตางๆ และบุคคลตางๆ องคการรวมกันกําหนดระดับการควบคุมบังคับบัญชาในองคการแหงนั้น 

      5)  ระบบตางๆ ขององคการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในการทํางานของ
องคการนั้นๆ  โดยจะมีงานท่ีเกิดข้ึนประจํา ซ่ึงงานจะเกิดข้ึนซํ้าๆ ดังนั้น ระบบงานหรือข้ันตอนการ
ทํางานท่ีถูกกําหนดซํ้าๆ เหลานี้ จะถูกออกแบบเพื่อใหเนนย้ําคานิยมขององคการ  หรือส่ือสาร
คานิยมท่ีสําคัญท่ีผูบริหารตองการได 

      6) การออกแบบอาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
คานิยมหรือความเช่ือบางอยางได 

สรุปไดวา บุคลากรสามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคการไดจากส่ิงตางๆ เลานี้ 1) จากเร่ืองเลา  
หรือประวัติศาสตรขององคการ โดยเร่ืองเลาท่ีบอกตอๆ กันมามักจะมีวีรบุรุษ และวีรกรรมท่ี              
นาเอาเย่ียงอยาง  ควรคาแกการจดจํา  และสอนบุคลากรถึงคานิยมบางอยางท่ีสําคัญขององคการ    
ซ่ึงเร่ืองเลาวีรบุรุษหรือวีรกรรมแบบนี้อาจจะไมใชเร่ืองจริงท้ังหมด  แตประเด็นท่ีสําคัญคือ ตองการ



มุงใหบุคลากรรุนหลังเห็นถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติและคานิยมบางอยางท่ีมีคุณคาตอองคการ  2) 
จากพิธีกรรม   และพิธีการ  องคการอาจมีการจัดพิธีกรรม หรืองานพิธีท่ียิ่งใหญ เพื่อเปนการเนนย้ํา
คานิยมขององคการ  3) สัญลักษณตางๆ   4) ภาษาท่ีใช  ซ่ึงในองคการอาจจะมีการสรางคําศัพท  
และภาษาเฉพาะท่ีจะใชภายในองคการนั้น  ซ่ึงเปนท่ีรับรูและเขาใจรวมกัน  เพื่อส่ังสอนและ
ถายทอดคานิยมบางอยางขององคการ 

 
       4.2   การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ 

              เพื่อใหองคการนั้นดํารงอยูซ่ึงรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง และเอ้ือตอการ
พัฒนาองคการสูความมีประสิทธิผล  ผูบริหารและบุคลากรทุกคนตองรวมกันในการหาวิธีการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหเกิดข้ึนและคงอยูอยางยั่งยืนในองคการ  ซ่ึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคการนั้น  Saphier and King (1985 อางถึงใน  วิโรจน  สารรัตนะ, 2548)  ไดเสนอแนะ
ใหผูบริหารกําหนดปทัสถาน  14  ประการ  เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมข้ึนในโรงเรียน  ดังนี้  1) 
เสริมสรางความเปนทีมหรือหมูคณะ  2) สงเสริมบรรยากาศการทดลอง  3) กําหนดความหวังใน
ระดับสูง  4) สงเสริมบรรยากาศความไววางใจซ่ึงกันและกัน  5) สงเสริมบรรยากาศความเช่ือม่ัน  6) 
สนับสนุนปจจัยท่ีเปนวัตถุ  7) บรรลุความเปนพื้นฐานในองคความรู  8) สงเสริมความภาคภูมิใจใน
สถาบัน  9) สงเสริมการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน  10) สงเสริมความเอาใจใสดูแล สังสรรค และ
มีอารมณขัน  11) มีสวนรวมในการตัดสินใจ  12) มีการปกปองส่ิงท่ีเห็นวาสําคัญ  13) การสืบทอด
ในประเพณี  14) การส่ือสารแบบเปด  

           Sergiovanni and Starratt (1993) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรมโรงเรียนที่พึงประสงควา  ผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจของ
โรงเรียนใหกระจาง  ควรถายทอดวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคกับสมาชิกท่ีเขามาใหม  ควรเลาเร่ืองราว
ถึงพิธีกรรม  ประเพณี  ความเช่ือ  ตลอดจนส่ิงท่ีประพฤติปฏิบัติรวมกันในโรงเรียน  พัฒนาระบบ
วัฒนธรรมองคการที่เปนไปในเชิงสัญลักษณใหเห็นเปนรูปธรรม  ใหรางวัลตอสมาชิกท่ีมีพฤติกรม
สอดคลองกับวัฒนธรรมท่ียึดถือ  พยายามใหสมาชิกในฝายตางๆ ไมวาจะเปนครู  นักเรียน  
ผูปกครอง และอ่ืนๆ  ไดมีพฤติกรรมและการทํางานตามคานิยมหรือความเช่ือท่ียึดถือกันนั้น 

           นอกจากนี้  Lunenburg and Ornstein (2000)  กลาวถึงการนําแนวคิดของทฤษฎี Z  
มาประยุกตใชในโรงเรียน เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคการโดยภาพรวม  โดยกรอบแนวคิดนั้น
แตกตางจากกรอบแนวคิดของทฤษฎี X และ Y  ซ่ึงจะเนนเฉพาะการจําแนกใหเห็นถึงความแตกตาง
กันของรูปแบบความเปนผูนําสองรูปแบบเทานั้น  ซ่ึงในการนํามาประยุกตใชนั้น  ผูบริหารโรงเรียน
จะตองใหความสําคัญกับตัวแปรในดานตางๆ  ดังนี้  คือ 



1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจและควบคุมองคการองคการแบบมีสวนรวม 
2) การพัฒนาทักษะบุคลากร 
3) การใหความสําคัญกับคุณภาพของการศึกษา 
4) การจัดระบบการใหรางวัลท่ียุติธรรม 
5) การจูงใจโดยเนนความสนใจภายใน 
6) การใหความเปนกันเองและไววางใจซ่ึงกันและกัน 

โดยสรุปแลว การเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีสรางสรรคในองคการนั้น มีความสําคัญตอการ
พัฒนาองคการและการสืบสานวัฒนธรรมองคการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและเรียนรูท่ีจะ
ปรับองคการสูการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ผูบริหารควรตระหนักและให
ความสําคัญกับกระบวนการในการเสริมสรางวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนและดํารงอยูตอไปในองคการ  

 
      4.3   การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ   

               วัฒนธรรมขององคการหน่ึงมีผลกระทบตอกระบวนการบริหารในหลายประเด็น  
เชน  แรงจูงใจ  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การติดตอส่ือสาร  และการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอกระบวนการการจัดทําโครงสรางขององคการอีกดวย  ไดแก  กระบวนการคัดเลือก  ระบบ
ประเมินผล  ระบบควบคุม และระบบการใหรางวัล  ซ่ึงจะตองเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการ  
นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีผลตอการปฏิบัติของบุคลากรในองคการ  และประสิทธิภาพขององคการ  
ผูบริหารจะไดรับการประเมินผลจากงานท่ีทํา เม่ือองคการมีวัฒนธรรมเขมแข็งและสงเสริมการ
พัฒนาองคการแลว  จําเปนอยางยิ่งท่ีองคการตองทําการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมองคการนั้น
เพื่อใหสามารถดํารงอยูในรุนตอไป  และแนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมดังตอไปนี้ 
  Bennis  and  Nanus (1994 อางถึงใน  Lunenberg & Ornstein, 2000)  พบวาหลายๆ 
องคการ มักใชวิธีการ  “บริหารมาก - นํานอย”  ดังนั้นผูนําองคการควรจะสนใจกับจุดประสงค
พื้นฐานขององคการ และแนวทางดําเนินงานท่ัวไป  เวลาที่ใชควรใชไปกับการกระทํา  ท่ีถูกตอง  
การสรางแนวคิดใหม  นโยบายใหมและวิธีการใหมๆ  กลยุทธของผูนําในการถายทอดหรือสืบทอด
วัฒนธรรมองคการ ควรมีดังนี้  1) เอาใจใสเร่ืองของวิสัยทัศน โดยการสรางความตระหนักใน
วิสัยทัศนรวมขององคการ  ปลูกฝงความเช่ือตอผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนนั้น 2) ส่ือ
ความหมายใหเขาใจกัน การส่ือความหมายทางวัฒนธรรมองคการใหเขาใจรวมกันนั้นเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีจะทําใหเกิดการดํารงอยูของวัฒนธรรมองคการตอไป  3) ไวใจในตําแหนงหนาท่ี  การเช่ือและ
ไววางใจในหนาท่ีนั้นๆ จะทําใหเกิดความเช่ือม่ันและสืบทอดตอการปฏิบัติงานในองคการ 4) 
เช่ือม่ันในตนเองและมีความคิดในเชิงบวก  ความหนักแนนและม่ันคงนําสูการยืนหยัดในวฒันธรรม



ตามรูปแบบท่ีเขมแข็งขององคการ  และเปนตนแบบแกสมาชิกในองคการท่ีจะรวมสืบสาน               
ความเช่ือ  คานิยม  แนวคิด  แนวปฏิบัติตางๆ ในองคการ 

การสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้นเปนแนวทางหนึ่งสูการ     
สืบทอดวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงจะตองเขาใจธรรมชาติและองคประกอบของวัฒนธรรมองคการ  
และแนวทางการบริหารจัดการ  เพื่อจะไดสืบทอดวัฒนธรรมองคการดวยกระบวนการเปล่ียนแปลง
ตามท่ีตองการ  ซ่ึงการสืบทอดวัฒนธรรมองคการนั้น เปนข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมมีดังนี้ 
                                   1)  ศึกษารูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมองคการ   
              1.1) เร่ิมตนดวยวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยูแลว  แตอาจยังไมเปนท่ียอมรับหรือ
เปนท่ีทราบของคนสวนใหญในองคการ  จึงยังไมมีผลตอพฤติกรรมองคการท่ีตองการ หรือตองการ
สรางและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการใหมใหเอ้ือประโยชนตอพันธกิจขององคการท่ีตองการ  
เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีหวังไว  จนกลายเปนความเช่ือสําคัญๆ รวมกัน  
   1.2) การสราง หรือถายทอดความเช่ือรวมกัน ความเช่ือรวมกันนี้หรือ
วัฒนธรรมจะถูกถายทอดดวยวิธีการตางๆ ท่ีเรียกวา สังคมประกิต  ดังนี้ (1) ใชส่ิงของรวมกัน  (2) 
การใชภาษาพูดเฉพาะกลุมตน  (3) การกระทํารวมกัน  (4) เกิดความรูสึกรวมกัน   
   1.3) การรับเอา ความเช่ือรวมกันหรือวัฒนธรรมท่ีสรางกําหนดไวแลว
รวมกันดวยวิธีการตางๆ  เพื่อใหเขาเพิ่มมากข้ึน  มีการสังเกตเห็นถึงความแตกตางของพฤติกรรมท่ี
องคการยอมรับและใหรางวัล  หรือพฤติกรรมท่ีองคการไมตองการ  ถูกตําหนิ การเกิดความรูสึก
จากไดกระทําในส่ิงตางๆ ท่ีเปนไปหรือไมเปนไปตามความคาดหวังขององคการหรือวัฒนธรรม
องคการ 
   1.4)  การตีความ  และอนุมานความหมาย  ใหสอดคลองกับความเช่ือเดิม
ของตน  มีการปรับเปล่ียนความเช่ือเดิมของตน  จนมีการยอมรับเอาแนวคิด ความเชื่อ คานิยม
เหลานี้รวมกันกับคนอ่ืนๆ ซ่ึงมักจะทําไปโดยไมรูตัว  แตวัฒนธรรมใหมเหลานี้จะเปนไปตาม
ความคิดความตองการท่ีจะสรางใหเกิดข้ึน หรือปรับเปล่ียนตามท่ีองคการตองการ 
        2)  วิเคราะหประวัติขององคการเพ่ือกําหนดกลยุทธวัฒนธรรม ดวยการสํารวจ 
ผูกอต้ังหรือผูท่ีองคการใหความเคารพยําเกรง  คนแบบใดถือเปนคนท่ีองคการไมตองการ   
        3) ข้ันเร่ิมตนการเปล่ียนแปลง   ดึงทุกคนเขามามีสวนรวม  โดยเฉพาะผูบริหาร
ใหมาสรางปรัชญาในการทํางานรวมกับสรางอุดมการณรวมกัน  สรางแรงบันดาลใจรวมกัน  
กําหนดเปนวิสัยทัศนรวมกัน   ซ่ึงวิสัยทัศน นั้น เปนเจตจํานงขององคการ  เปนสภาพท่ีพึงประสงค
ขององคการ  โดยวิสัยทัศนนั้นทําใหเกิด (1) แรงบันดาลใจรวมกัน เนนเปาหมายทางใจรวมกัน     



(2) เปนตัวควบคุมท่ีมองไมเห็น  เม่ือบุคลากรรูจุดมุงหมายขององคการก็จะควบคุมตนเองให
ตัดสินใจดําเนินงานตามเปาหมายโดยอัตโนมัติ  (3) เปนจุดสนใจจุดเดียว  มุงไปในทิศทางเดียว  (4) 
ทําใหเกิดการรวมมือประสาน  วิสัยทัศนกระตุนใหเกิดการรวมแรงรวมใจจากทุกฝาย  ความสําเร็จ
ของข้ันนี้อยูท่ีทุกคนรวมมือรวมใจ และเช่ือวาจะเกิดประโยชนตอองคการ 
        4) ข้ันการเปล่ียนแปลง ทุกคนในองคการตองรับทราบและเขาใจในวัฒนธรรม
ใหม  ท่ีตองการใหเกิดข้ึนหรือความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมท่ีดีดวยวิธีการตางๆ เชน 
การส่ือวัฒนธรรมหรือวิสัยทัศนดวย ตํานานหรือเร่ืองเลาเกี่ยวกับองคการ  พิธีกรรม วีรบุรุษของ
องคการ หรือการส่ือความหมายดวยภาพ   จัดระบบตางๆ ในองคการที่สงเสริมการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองคการใหเกิดข้ึน  เชน เสริมแรงพฤติกรรมท่ีสอดคลองหรือสนับสนุนวัฒนธรรม
องคการดวยรูปแบบการใหรางวัลตางๆ  ถอดถอนรางวัลพฤติกรรมท่ีขัดขวางวัฒนธรรม  สราง
หลักสูตรการฝกอบรม  วิธีการบริหารงาน ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญาองคการ 
วัฒนธรรมองคการ  หรือกําหนดเกณฑท่ีเปนวัฒนธรรมองคการในรูปแบบการประเมินผลงาน  
องคการท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดการเปล่ียนวัฒนธรรมองคการไดรวดเร็ว ก็คือ ฝายพัฒนาบุคลากร  
       5)  ข้ันการวัดผลและการปรับปรุง   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ยอมตองมีการ
วัดผลวา เปนไปตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม  แลวตามดวยขอเสนอแนะการปรับปรุง ซ่ึงมักจะมี
ข้ันตอนท่ีสําคัญเชน  ชมเชยและยกยองความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  แกไขสวนท่ียังไมสําเร็จ  วางแผนการ
ปรับปรุงแกไขตอไป  รวบรวมกําลังคนเขามามีสวนรวมในการแกไข  ลงมือดําเนินการตามแผน  
วัดผลการทํางานและยอนกลับไปยังข้ันตอนการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการใหม 
       เนื่องจากวัฒนธรรมมีความเก่ียวของกับความสําเร็จขององคการ  ดังนั้นกระบวนการ
หรือแนวทางในการดํารงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมองคการ เพื่อมุงสูความเปนเลิศ ไดแก            
1) มีความโนมเอียงท่ีจะปฏิบัติ  การปฏิบัติงานขององคการดําเนินการตามวัฒนธรรมขององคการ
อยางตอเนื่อง   ตัวอยางเชน  ในโรงเรียนอาจมีการนําวิ ธีการบริหารโดยเนนจุดประสงค 
(management by objectives)  จะทําใหโรงเรียนกําหนดพันธกิจและวัดผลท่ีเกิดข้ึนได  2) อยูใกลชิด
กับผูบริโภค  องคการจะตองสนใจผูบริโภค เพื่อนําไปสูการกําหนดผลผลิต คุณภาพ และบริการ  
เชน โรงเรียนควรใหความสนใจ และสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูปกครอง  มีผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา 
โรงเรียนท่ีผูปกครองเขามามีสวนรวมอยางมาก  เปนองคประกอบสําคัญในการยกระดับความสําเร็จ
มาสูโรงเรียนได 3)  ความเปนอิสระและความสามารถในการจัดการ โรงเรียนท่ีสนับสนุนดาน
นวัตกรรม  ดูแลความปลอดภัย และยอมรับในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดข้ึน  จะมีปรัชญาเกี่ยวกับ
ความเปนอิสระและความปลอดภัย  ในการจัดการ  ดวยระบบนี้เองจึงมีลักษณะยืดหยุน เพื่อหา
แนวทางใหมท่ีจะทําใหจุดประสงคของโรงเรียนประสบความสําเร็จ 4)  ผลผลิตสูประชาชน  



องคการแสดงความเช่ือใหเห็นวา  บุคลากรในองคการสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ  รวมท้ังกระตุนใหเกิดความคิดใหม  องคการมีความคิดวา บุคลากรคือครอบครัวจึงไม
มีการใชคําส่ัง  โรงเรียนจะตองใหความเชื่อมั่นในบุคลากรของโรงเรียน  ใชการตัดสินใจแบบมี
สวนรวม  การรับฟงและนําความคิดของสมาชิกมาใช  ใหทุกคนไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง  ดวย
วิธีการนี้จะทําใหการนําผลผลิตสูประชาชนประสบความสําเร็จ  5) ดําเนินการและขับเคล่ือนคานยิม
ใหเกิดผล  องคการจะตองเอาใจใสตอคานิยมทางวัฒนธรรม  และสนับสนุนวัฒนธรรมรวมใหเกิด
ข้ึนกับบุคลากร  โรงเรียนท่ีมีวัฒนธรรมม่ันคงมักย้ําใหนักเรียนมีผลการเรียนอยูในระดับสูง  มีการ
ปฏิบัติงานเยี่ยม  ครูมีความเจริญงอกงาม โดยการกระทําดังกลาวเรียกวา  เปนการดําเนินการและ
ขับเคล่ือนคานิยมใหบังเกิดผล  6) รูปแบบงายคณะทํางานมีไมมาก เปนองคการที่มีโครงสรางไม
ซับซอน  มีคณะทํางานไมมากนัก  ในทางการศึกษามีการใชรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดพื้นท่ี
เปนฐาน (Tan, 2001) 

สรุปไดวา วัฒนธรรมองคการเปรียบเสมือนกอนภูเขาน้ําแข็งใตน้ํา มีอิทธิพลตอโครงสราง     
การบริหารและกระบวนการบริหารอยางมาก  โครงสรางและกระบวนการบริหารพฤติกรรมการ
จัดการสวนหนึ่งถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมองคการ  วัฒนธรรมองคการจึงมีอิทธิพล  ตอความสําเร็จ
และความลมเหลวของเปาหมายองคการอยางหลีกเล่ียงไมได  การสรางและการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมใหเปนไปตามวิสัยทัศนของหลักการจัดการท่ีดีและเม่ือมีการสราง  การเปล่ียนแปลง 
และการพัฒนาวัฒนธรรมองคการแลว  ส่ิงสําคัญยิ่งท่ีผูบริหารและบุคลากรในองคการตองดํารงไว
ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและเปนเอกลักษณในองคการนั้น  โดยการสืบทอดวัฒนธรรมองคการจาก
รุนสูรุน  และผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนยอมชวยใหองคการอยูรอด หรือสืบทอดตอไปและกาวหนา
เหนือองคการท่ีมีวัฒนธรรมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคการ 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับผลจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ  ยอมมีผลท่ีติดตามจากกระบวนการตางๆ 
เหลานั้น  ซ่ึงผลท่ีติดตามนี้จะทําใหองคการเกิดรูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง  ซ่ึงเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาวัฒนธรรมองคการนั้นใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ   
แตละองคการยอมเกิดผลที่ติดตามมาคือ เกิดประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1    อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการตอประสิทธิผลองคการ 
         วัฒนธรรมองคการไดรับความสนใจอยางจริงจังเม่ือราวตนป ค.ศ. 1980  วัฒนธรรม

องคการไดกลายมาเปนศูนยรวมของความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมองคการ  นักวิจัยจํานวน   
นับรอยเริ่มตนศึกษาการทํางานในดานนี้  และไดมีนักวิชาการจํานวนมากออกมาวิพากษวิจารณถึง



เร่ืองวัฒนธรรมองคการ  อยางไรก็ตาม  ความสนใจในวัฒนธรรมองคการไมไดจํากัดแคในวงของ
นักวิชาการหรือนักวิจัยเทานั้น  ธุรกิจตางๆ ก็ไดแสดงความสนใจในวัฒนธรรมองคการมาก
เชนเดียวกัน  เพราะเห็นวาวัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความสําเร็จขององคการ  ซ่ึง
ผูบริหารตองใหความสนใจในการนํามาปรับปรุงผลงานขององคการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงผลจากการศึกษาผลการปฏิบัติงานในองคการญ่ีปุนท่ีประสบผลสําเร็จสูง  
พบวา มีความสัมพันธสูงกับลักษณะวัฒนธรรมแบบการตลาด (เนนคานิยมการแขงขัน  ทํางาน    
เชิงรุกและมุงผลลัพธ)  และวัฒนธรรมแบบเปล่ียนแปลงพัฒนา (เนนคานิยม ความยืดหยุนและ
นวัตกรรม) อยางไรก็ตามแมวานักวิชาการจะยังขาดความเห็นท่ีสอดคลองกันของความเช่ือมโยง
ระหวางวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการวาเกิดข้ึนไดอยางไร การตระหนักวาวัฒนธรรม
องคการเปนสาเหตุสําคัญของประสิทธิผลองคการ  ไดเกิดข้ึนอยางแพรหลายในทางการบริหาร    
แตการศึกษาความเช่ือมโยงของการปฏิบัติทางการบริหารกับขอสมมติและความเช่ือ เปนประเด็น
สําคัญท่ีมักจะถูกละเลยในการศึกษาวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ  คานิยมและความ
เช่ือทําใหเกิดกลุมของการปฏิบัติทางการบริหาร  นโยบายและการปฏิบัติท่ีสําคัญๆ บางอยางยากท่ี
จะแยกออกจากคานิยมและความเช่ือ ซ่ึงปฏิสัมพันธดังกลาวทําใหเกิด   กรอบแนวคิดท่ัวไปและวิธี
พิจารณาที่หลากหลายในการศึกษาวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ (Moats, 1997)        
ดังภาพท่ี  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20  ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมกับประสิทธิผลองคการ ตามทัศนะของ Moats 

สภาพแวดลอม 

ความเช่ือ 

และคานิยม 

                                          ผลลัพธที่ 
                                          มีประสิทธิผล 

นโยบาย 

และการปฏิบัติ 

ประวัติศาสตร อนาคต 

สภาพแวดลอม 



 ประสิทธิผลเปนผลของการปฏิบัติท่ีเกิดจากคานิยมและความเช่ือของสมาชิกภายใน
องคการ  คานิยมเฉพาะบางอยางมีอิทธิพลตอประสิทธิผล  การเกิดความเช่ืออยางแรงกลา  การ
ตระหนักตอภารกิจหรือการยึดม่ันจากความเช่ือและคานิยมทําใหเกิดพื้นฐานของการรวมมือ        
ในองคการ  การปฏิบัติบางอยาง เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย  วิธีการแกปญหาความขัดแยง   
กลยุทธในการวางแผน  การออกแบบงานหรือการตกลงใจ ลวนแตมีผลตอการปฏิบัติงานท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว 
 นโยบายและการปฏิบัติ  มีลักษณะสอดคลองกับความเช่ือและคานิยม  การแปลงวิสัยทัศน
ไปสูการปฏิบัติ  และการมีวัฒนธรรมแข็ง บอกเปนนัยวาคานิยมและการปฏิบัติมีความผูกพันตอกัน  
ความผูกพันดังกลาวมักจะอางวาเปนท่ีมาของความเขมแข็งขององคการ และเปนวิถีทางในการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลใหดีข้ึน  และในระยะยาวสภาพแวดลอมบางอยาง            
ทําใหเกิดวัฒนธรรมเฉพาะ หรือองคการอาจตองการวัฒนธรรมบางอยางเพื่อใหสามารถอยูรอดได 
 วัฒนธรรมองคการเปนแบบแผนของความเช่ือ  คานิยม  ความคิดและการกระทําซ่ึงมีการ
พัฒนาอยูภายในองคการ  และใชเปนส่ิงท่ีชวยแนะแนวทางพฤติกรรมของสมาชิกภายในองคการ
นั้นๆ ดวย  ในแตละองคการก็จะมีวัฒนธรรมขององคการท่ีแตกตางกันไป  ความแตกตางของ
วัฒนธรรมองคการสามารถสงผลกระทบอยางมากตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร และ
ผลการปฏิบัติงานขององคการ  มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีอางวาไดพบความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกับประสิทธิผลขององคการในรูปผลประกอบการขององคการ  Pascale and  Athos (1981)  
ศึกษาถึงเหตุผลท่ีองคการญ่ีปุนหลายองคการในชวงปลายทศวรรษ 1970 ประสบความสําเร็จ
เหนือกวาองคการของอเมริกัน  พวกเขาพบวาเหตุผลสําคัญคือ การท่ีองคการญ่ีปุนมีวัฒนธรรม
องคการท่ียึดม่ัน  ในคานิยมท่ีคํานึงถึงเพ่ือนมนุษย  เชน  มีระบบการจางงานตลอดชีพ  ระบบการ
ตัดสินใจท่ีทํากันเปนทีม  เปนตน  การท่ีองคการญ่ีปุนคํานึงถึงสวัสดิการและความม่ันคงของ
บุคลากรเชนนี้  สงผลใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคการเปนอยางมาก   สรุปไดวา คานิยมท่ี
คํานึงถึงเพื่อนมนุษย ความจงรักภักดีตอองคการและการทํางานเปนทีม เปนวัฒนธรรมแข็ง  ท่ีทําให
องคการประสบความสําเร็จได  และนอกจากน้ี Denison (1990)  กลาววา การตระหนักถึง
วัฒนธรรมองคการเปนสาเหตุสําคัญของประสิทธิผลองคการ  ไดเกิดข้ึนอยางแพรหลายทางการ
บริหาร แตการศึกษาความเช่ือมโยงของการปฏิบัติทางการบริหารกับขอสมมติฐานและความเช่ือ
เปนประเด็นสําคัญท่ีมักถูกละเลยในการศึกษาวัฒนธรรมองคการ  กับประสิทธิผลองคการ   คานิยม
และความเช่ือทําใหเกิดกลุมของการปฏิบัติทางการบริหาร  นโยบายและการปฏิบัติท่ีสําคัญๆ 
บางอยาง ยากท่ีจะแยกออกจากคานิยมและความเช่ือ  ซ่ึงปฏิสัมพันธดังกลาวทําใหเกิดกรอบแนวคิด
ท่ัวไปและวิธีพิจารณาท่ีหลากหลายในการศึกษาวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ  



ประสิทธิผลเปนผลของการปฏิบัติท่ีเกิดจากคานิยมและความเช่ือของสมาชิกภายในองคการ   
คานิยมเฉพาะบางอยางมีอิทธิพลตอประสิทธิผล การเกิดความเช่ืออยางแรงกลา  การตระหนักตอ
ภารกิจหรือการยึดม่ันจากความเช่ือและคานิยมทําใหเกิดพื้นฐานของการรวมมือในองคการ  การ
ปฏิบัติบางอยาง เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย  วิธีการแกปญหาความขัดแยง  กลยุทธในการ
วางแผน  การออกแบบงานหรือการตกลงใจ  ลวนแตมีผลตอการปฏิบัติงานท้ังในระยะส้ันและ 
ระยะยาว  Gibson, Ivancevich, and Donnelly (1991)  เห็นวาวัฒนธรรมองคการไดรวมเอาหนาท่ี
ทางการบริหารและคุณลักษณะองคการเขาไวดวยกัน  การจัดการเปนไดท้ังสาเหตุและสวนหนึ่ง
ของคุณลักษณะองคการ วัฒนธรรมในองคการสะทอนกิจกรรมตางๆ ท้ังในอดีตและปจจุบันของ
การวางแผน  การจัดองคการ  การนํา และการควบคุม ในกระบวนการเหลานี้สามารถสอดแทรก
เพื่อแกไขวัฒนธรรมองคการได  สมาชิกใดท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนออกจากบรรทัดฐานท่ีเหมาะสม  
ก็จะถอนตัวออกจากองคการท้ังโดยสมัครใจหรือถูกบังคับใหถอนตัว สวน Golembiewski (1993)  
เห็นวา  จากมุมมองภายในวัฒนธรรมองคการไดเช่ือมตอหนาท่ีและผลลัพธขององคการหลายอยาง  
เชน  การปฏิบัติงานของบุคลากร  กลุมและผลผลิต  การวางแผนและการใชแผนกลยุทธ  การจัดหา
และการคัดเลือกบุคลากร  การกลอมเกลาทางสังคมและการพัฒนานวัตกรรม และจากมุมมอง
ภายนอกวัฒนธรรมองคการสัมพันธกับความสามารถในการแขงขัน   การปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม รวมท้ังการบริหารวัฒนธรรมใหมท่ีเกิดจากการรวบรวมองคการ   
หลายแหงเขาดวยกัน  และ Nahavandi and Malekzadeh (1999)  เห็นวาวัฒนธรรมองคการมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ ซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคการ ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  
คุณภาพในการปฏิบัติงาน  การจัดการและการตีความสภาพแวดลอมขององคการ   การดําเนินการ
ตอขาวสาร วิธีปฏิบัติงาน สวน Gordon (1990)  และ Robbins (1997a)  เห็นวา วัฒนธรรมองคการ
สงผลตอความประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ การสรางสรรค  ความ
ผูกพันตอองคการ คุณภาพในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคการท่ีไมดีก็จะสงผลเสียตอการ
ปรับปรุงองคการอีกดวย ประสิทธิผลขององคการเปนเร่ืองของคานิยมหรือความชอบ และข้ึนอยูกับ
สถานการณเฉพาะ  ซ่ึงคานิยมและความชอบมีผลตอการกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผลองคการวาจะ
นําตัวช้ีวัดใดมาใชวัดประสิทธิผลองคการ  ข้ึนอยูกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียวาจะนําเกณฑตัวใดมาวัด
องคการท่ีไมบรรลุประสิทธิผล  ตัวช้ีวัดประสิทธิผลองคการมีความหลากหลาย ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้
ศึกษาตัวช้ีวัดดานวัฒนธรรมองคการ  Anderson (2000) เห็นวา วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผล
องคการ  แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการบางประเภท  และมิติตางๆ ในการ
ดําเนินการขององคการ  นโยบายและการปฏิบัติท่ีสําคัญบางประการ ยากท่ีจะแยกออกจากคานิยม
และความเช่ือรวมกัน  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเหลานั้น ประสิทธิผลองคการ  เปนผลจากการ



ปฏิบัติท่ีเกิดจากการสราง  การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาวัฒนธรรมองคการในดานคานิยมและ
ความเชื่อของสมาชิกองคการ และวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยท่ีมีอํานาจสูงในการทํานาย
ประสิทธิผลองคการ  ซ่ึง สาโรจน  โอพิทักษชีวิน (2546) กลาววา วัฒนธรรมองคการ  เปนส่ิงสําคัญ
และเปนพื้นฐานของความเปนเลิศขององคการ   เปนตัวบงบอกถึงความสําเร็จหรือลมเหลวในการ
บริหาร และบงบอกถึงความสามารถในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเปนตัวขับเคลื่อน
องคการในเวลาที่ตองการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร 
 สรุปไดวา  ผลท่ีติดตามจากการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมองคการนั้น นํามาซ่ึงประสิทธิผลของ
องคการ เนื่องจากการเกิดของวัฒนธรรมองคการนั้น มาจากการสราง การเปล่ียนแปลง และการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคการใหเอ้ือตอการบริหารและการดําเนินงานขององคการ  วัฒนธรรมองคการ
ท่ีเขมแข็งนั้นจะนําสูการพัฒนาประสิทธิผลขององคการใหมีความแตกตางจากองคการที่มีความ
เขมแข็งทางวัฒนธรรมตํ่า  ดังนั้นการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมเพื่อนําสูประสิทธิผลองคการนั้น ทุก
องคการควรตระหนักและใหความสําคัญกับการศึกษา พัฒนา หรือสืบทอดวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งของ
องคการเพื่อเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาประสิทธิผลองคการตอไป 
 

5.2   ตัวแบบวัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ 
         วัฒนธรรมองคการเปนผลลัพธของปฏิสัมพันธระหวางหนาท่ีทางการบริหารและ
คุณลักษณะขององคการ  สะทอนใหเห็นถึงอดีตและปจจุบันของกิจกรรมการวางแผน  การจัด
องคการ  การนํา และการควบคุม  ซ่ึงนําไปสูการมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการ หรือ คานิยม  
ความคาดหวัง  และวิถีปฏิบัติขององคการ  ทําใหเกิดสภาพแวดลอมเฉพาะท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลและ
กลุม และตอผลสําเร็จขององคการ หรืออาจกลาวไดวา ประสิทธิผลขององคการนั้นเปนผลที่เกิด
จากการพัฒนาวัฒนธรรมองคการเปนปจจัยหลัก  (Jenk, 1990)  ดังภาพท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ผลยอนกลับ 

 
 

ภาพท่ี 21  วัฒนธรรมและประสิทธิผลองคการตามทัศนะของ Jenk 
 

จากภาพท่ี 21  จะเห็นวา วัฒนธรรมองคการไดรวมเอาท้ังหนาท่ีทางการบริหาร  และ
คุณลักษณะขององคการเขาไวดวยกัน  การจัดการเปนไดท้ังสาเหตุและสวนหน่ึงของคุณลักษณะ
องคการ  วัฒนธรรมในองคการ สะทอนกิจกรรมตางๆ  ท้ังในอดีตและปจจุบันของการวางแผน         
การจัดองคการ  การนําและการควบคุม  ในกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอน  ตามภาพท่ี 21 นั้น หนาท่ี
ทางการบริหารสามารถสอดแทรกเพื่อแกไขวัฒนธรรมองคการได  สมาชิกใดท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนออกจากบรรทัดฐานท่ีเหมาะสม  ก็จะถอนตัวจากองคการท้ังโดยสมัครใจหรือถูกบีบบังคับ 
ความพอใจและขวัญกําลังใจมีความหมายคลายคลึงกัน  คือ การท่ีองคการสามารถสนองความ
ตองการของบุคลากรไดมากนอยเพียงใด  มาตรการท่ีใชวัดความพอใจรวมถึงทัศนคติ  ของบุคลากร  
การเปล่ียนงาน  การขาดงาน  ความเฉ่ือยชาและความทุกขใจตางๆ  จากมุมมองภายในวัฒนธรรม
องคการ  ไดเช่ือมตอหนาท่ีและผลลัพธขององคการหลายอยาง เชน การปฏิบัติงานของบุคคล  กลุม
และผลผลิต  การวางแผนและใชแผนกลยุทธ  การจัดหาและการคัดเลือกบุคลากร  การกลอมเกลา

1. การคัดเลือกและจางสมาชิก 

ปจจัยสภาพแวดลอม 
- วิถีสังคม 
- การบรรลุผล 
  ทางการศึกษา 
- ความเช่ือทางการเมือง 
- ประวัติศาสตรและ 
  เหตุการณตางๆ ของชาติ 

 
 

ประสิทธิผลองคการ 
- ผลผลิต 
- ประสิทธิภาพ 
- ความพอใจ 
- การพัฒนา 
- การปรับตัว 
- การอยูรอด 

 
 

วัฒนธรรมองคการ 
2. หนาที่ในการ      3. คุณลักษณะ 
    บริหาร                   องคการ 
……………....       ………………… 
- การวางแผน          - พฤติกรรม 
- การจัดองคการ      - โครงสราง 
- การนํา                   - กระบวนการ 
- การควบคุม 

 

4. การคัดออกสมาชิกที่มี  
      พฤติกรรมไมสอดคลอง 
      กับองคการ 

 



ทางสังคมและการพัฒนานวัตกรรม จากมุมมองภายนอกวัฒนธรรมองคการ สัมพันธกับ
ความสามารถในการแขงขัน  การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอม  รวมท้ังการ
บริหารวัฒนธรรมองคการใหมท่ีเกิดจากการควบรวมองคการหลายแหงเขาดวยกัน  

ผลของการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมองคการนั้นมีอิทธิพลตอการบริหารปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล วิธีการในการตัดสินใจซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคการ  ระดับความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน  คุณภาพการปฏิบัติงาน  การจัดการและตีความสภาพแวดลอมขององคการ  การ
ดําเนินการตอขาวสาร  วิธีปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความม่ันคงและเอกลักษณรวม  สรางพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกันในหมูสมาชิก สงผลตอความประทับใจของสมาชิกในรูปของการปฏิบัติงาน  ความพงึ
พอใจ  การสรางสรรค  ความผูกพันตอองคการ  คุณภาพในการปฏิบัติงาน  ผลผลิตและการปรับตัว
ขององคการ  เกิดความไดเปรียบในการแขงขัน  รวมท้ังอาชีพของบุคคลอาจมีผลกระทบจากระดับ
ความสอดคลองของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมองคการ และวัฒนธรรมองคการท่ีไมดีก็จะสงผลเสีย
ตอการปรับปรุงองคการ  บรรทัดฐานของวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง  มีความสัมพันธในทางบวก
กับความรูสึกผูกพันตอองคการของบุคลากรในองคการ  รวมท้ังคานิยมในการทํางานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตางกันทําใหเกิดความผูกพันตองานตางกัน  และ
องคประกอบบางประการของวัฒนธรรมองคการ  สามารถทํานายความรูสึกผูกพันตอองคการได 
ประสิทธิผลองคการเปนผลของการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมองคการ  เปนการแปลความเชื่อและ
คานิยมท่ีสําคัญไปสูนโยบายและการปฏิบัติ  เปนปฏิสัมพันธระหวางความเช่ือและคานิยม  นโยบาย
และการปฏิบัติท่ีสําคัญบางอยางยากท่ีจะแยกออกจากคานิยมและความเช่ือและระบบของการมี
ความหมายรวมกันที่สนับสนุนการปฏิบัติเหลานั้น ซ่ึงแนวคิดประสิทธิผลองคการเปนเร่ืองของ
คานิยมหรือความชอบ  และข้ึนอยูกับสถานการณเฉพาะ  ซ่ึงคานิยมและความชอบมีผลตอการ
กําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผลองคการวาจะนําตัวช้ีวัดใดมาใช  การวัดประสิทธิผลองคการข้ึนอยูกับ  
ผูมีสวนไดสวนเสียวาจะนําเกณฑใดมาวัด  องคการท่ีไมบรรลุประสิทธิผลจะไมสามารถอยูได 
วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผลองคการ แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ
บางประเภท  และมิติตางๆ ในการดําเนินการขององคการ  นโยบายและการปฏิบัติท่ีสําคัญบางอยาง
ยากท่ีจะแยกออกจากคานิยมและความเชื่อรวมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเหลานั้น  ประสิทธิผล
องคการเปนผลจากการปฏิบัติท่ีเกิดจากคานิยมและความเช่ือของสมาชิกองคการ และวัฒนธรรม
องคการเปนปจจัยท่ีมีอํานาจการทํานายประสิทธิผลองคการไดสูง (Anderson, 2000) 

โดยสรุป จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการตอประสิทธิผล
องคการ   ซ่ึงถือวาเปนผลที่ติดตามจากการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมองคการ  ทําใหทราบวา วัฒนธรรม
องคการนั้นมีอิทธิพลหรือสงผลตอการบริหาร โดยเฉพาะในสถานศึกษา ซ่ึงจากขอมูลขางตน ทําให



ผูวิจัยตองการศึกษาเชิงลึก หรือเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนเพ่ือใหทราบ
ขอมูลเชิงลึกท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาวัฒนธรรมองคการสูความมีประสิทธิผลขององคการ
หรือการเปนโรงเรียนดีเดนและไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเนื่อง 
 
6. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมองคการนั้น อาจมีระเบียบวิธีการศึกษาท่ี
แตกตางกันไปทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงการศึกษาวัฒนธรรมองคการในคร้ังนี้ ผูวิจัยใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ตามกรอบแนวคิดวิธีการศึกษา
วัฒนธรรมองคการของ  Schien (1992) ซ่ึงไดแนวทางการศึกษาจากดานมานุษยวิทยา โดยมีขอ
สมมติวาจะคล่ีคลายหรือเขาใจโครงสรางตางๆ ในองคการไมได  ถาปราศจากการศึกษาดวยการ
สังเกตท้ังแบบเจาะลึกและแบบวงกวาง  พรอมท้ังเพิ่มเติมดวยการสัมภาษณขอมูลจากผูท่ีอยูใน
วัฒนธรรมนั้น  วิธีการนี้จะทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง  ตอปรากฏการณบางอยางท่ียังไมเคยมี
การศึกษาหรือบันทึกเอาไว  ตองศึกษาจากหลายๆ กรณีกอนท่ีจะสามารถสรุปเปนขอมูลท่ัวไปได  
เปนวิธีการศึกษาท่ีมุงเนนไปที่กลุมอาชีพท่ีทําใหการศึกษาในแบบสังเกตการณจํากัดรูปแบบ        
อยูเฉพาะพฤติกรรมกลุมเทานั้น สวน อลิศรา  ศิริศรี (2531) กลาววา จุดประสงคหรือเปาหมาย
แรกเร่ิมของวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานี้ เพื่อท่ีจะใชศึกษาถึงวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ความเปนอยู  การดําเนินชีวิต  ความเช่ือ  ของกลุมชนหนึ่งๆ ท่ีมีลักษณะแตกตางไปจาก
วัฒนธรรมของคนกลุมใหญ  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาน้ันเปนการศึกษาเชิงอุปมานเปนหลัก    
มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเพียงพอในการตอบคําถาม
การวิจัย และเพ่ือใหมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ซ่ึงถือวาเปนวิธีการวิจัย  
ท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาบริบททางวัฒนธรรม  ผูวิจัยจึงไดศึกษาและรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงชาติพันธวรรณนา ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ ความหมาย  ความเปนมา  ลักษณะ
สําคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา  การเลือกกลุมตัวอยาง  เง่ือนไข และขอจํากัดของการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนา โดยมีรายละเอียดของแตละประเด็น ดังตอไปนี้ 

 
   6.1   ความหมาย 

   การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานี้ มีนักการศึกษาหลายทานใชช่ือเรียกแตกตางกันไป 
เชน field studies, field work, naturalistic inquiry, ethnography, ethnographic research เปนตน 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ในการวิจัยคร้ังนี้ จะใชคําวา ethnographic  research  ซ่ึงคําวา 
ethnographic  ในภาษาอังกฤษ แปลวา  “ชาติพันธุวรรณนา”  หมายถึง สาขาของมานุษยวิทยา



วัฒนธรรมที่มุงพินิจศึกษาวัฒนธรรมตางๆ เชิงพรรณนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมของชนใน
ระดับดั้งเดิมหรือชนกอนท่ีมีตัวหนังสือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524) สวน Creswell (2008) กลาววา 
ชาติพันธุวรรณนา เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงการพรรณนาและตีความพฤติกรรมของกลุมคน 
รวมถึงระบบทางสังคม หรือทางวัฒนธรรม  ในการศึกษานั้นนักวิจัยมุงทําความเขาใจแบบแผน
พฤติกรรมทางสังคมวัฒนธรรม  ขนบประเพณี  และวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคมหรือวัฒนธรรม
นั้น  นักวิจัยอาจใชเทคนิคสําหรับเก็บขอมูลหลายแบบ แตวิธีหลักคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(participant  observation)  โดยมีตัวนักวิจัยเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเก็บขอมูล  นอกจากนี้  Geertz 
(1975 อางถึงใน อลิศรา  ศิริศรี, 2531) กลาววา การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาน้ันแทจริงแลวคือการ
ท่ีนําตัวเราหรือตัวผูวิจัยเขาไปสูส่ิงท่ีเรียกวา thick  description  หมายถึง ความพยายามท่ีจะบรรยาย 
หรือพรรณนา (describe) อยางละเอียดลึกซ้ึงถึงเหตุการณ  ปรากฏการณ หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การ
ตีความหมายหรือหาความหมาย (interpretation) เพื่อท่ีจะอธิบายถึงลักษณะและความเปนไป       
อันซับซอนของสังคมน้ันๆ  ดังนั้นการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาจึงมุงเนนไปที่การหาความหมาย
ของพฤติกรรม (behavior) หรือการกระทํา (action) ของบุคคลในสังคมหรือในกลุมชนหนึ่งๆ ซ่ึงมี
แนวคิดอยูวา พฤติกรรมของบุคคลหรือการกระทําทุกอยางไมไดจบอยูในตัวเอง หรือจบอยูแคนั้น  
พฤติกรรมหรือการกระทําทุกอยางท่ีบุคคลแสดงออกมานั้น มีจุดมุงหมาย  มีความหมายเฉพาะ 
อาจจะเปนความหมายเฉพาะของบุคคลนั้น หรือระหวางบุคคล  หรือลักษณะเฉพาะของสังคมน้ัน  
LeCompte and Schensul (1999) เห็นวา ชาติพันธุวรรณนา เปนวิธีการศึกษาชีวิตทางสังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชน  สถาบัน  รวมถึงกลุมหรือองคการในรูปแบบอ่ืนๆ วิธีการนี้มีลักษณะเปน
วิทยาศาสตร เปนการคนควาหาขอเท็จจริง ใชตัวนักวิจัยเปนเคร่ืองมือหลักในการรวบรวมขอมูล ใช
วิธีเก็บขอมูลท่ีเครงครัดเพื่อหลีกเล่ียงอคติและเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ใหความสําคัญกับความคิด 
ความเห็นของประชาชนผูใหขอมูล ใชวิธีดําเนินการวิจัยแบบอุปนัย สรางทฤษฎีข้ึนมาจากทองถ่ินท่ี
ศึกษา เพ่ือทําการทดสอบและปรับใชภายในทองถ่ินและกับท่ีอ่ืน นอกจากน้ี อลิศรา  ศิริศรี (2531) 
กลาววา การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา คือ การศึกษาวัฒนธรรม หรือสวนของวัฒนธรรม  ซ่ึงเปน
ลักษณะของการดําเนินชีวิตของบุคคล หรือของกลุมบุคคลในสังคมหนึ่งๆ ท่ีมีความเช่ือ  ทัศนคติ  
คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  ภาษาเปนเคร่ืองช้ีนํา  สวน Stewart (1998 อางถึงใน  
ชาย  โพสิธิตา, 2549) กลาวถึงลักษณะสําคัญของวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาวา ใชการสังเกต
แบบมีสวนรวมเปนวิธีการเก็บขอมูล  เปนการวิจัยท่ีเนนความเปนองครวม  เปนการวิจัยท่ีให
ความสําคัญแกบริบท รวมท้ังมีการพรรณนาและการวิเคราะหท่ีเนนปจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม
เปนตัวแปรสําคัญ ในทางมานุษยวิทยา Ethnography มีความหมายไดสองนัย  ความหมายแรก 
หมายถึง กระบวนการศึกษาคนควาดวยวิธีการที่เรียกวาชาติพันธุวรรณนาอยางท่ีเขาใจกันท่ัวไป    



ในความหมายนี้ Ethnography เปนช่ือเรียกวิธีการวิจัย  ความหมายท่ีสองของ Ethnography หมายถึง 
ผลผลิตของการทําการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา กลาวคือ รายงานการศึกษาของนักมานุษยวิทยา   
(ท่ีทําการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานั้น) บางทีเรียกวา ethnography  
                   สรุปไดวา การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานั้น เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเปนการศึกษา
ปรากฏการณจากมุมมองและการใหความหมายของคนท่ีอยูในปรากฏการณ   เปนวิธีการวิจัยท่ีเนน
ปรากฏการณทางสังคม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการทําความเขาใจส่ิงตางๆ  ไมวาจะเปน คานยิม  
ความคิด ความเช่ือ ทัศนะ จากมุมมองของคนในสังคมนั้นเอง ไมใชเปนการทดสอบสมมติฐานของ
ผูวิจัย  เนนไปที่การเก็บขอมูลเปนรายละเอียดของกลุมตัวอยางอยางเจาะจง แลวนํามาวิเคราะห
ขอมูลดวยการตีความหมายและความสัมพันธของการกระทําของมนุษยและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  
โดยใชวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย  เชน การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant  
observation) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation)  การสัมภาษณเชิงลึก    
(in-dept  interview) การจัดกลุมสนทนา (focus group discussion) การจดบันทึกภาคสนาม (field 
note) และการวิเคราะหเอกสาร(document  analysis) เปนตน  การวิจัยดวยวิธีการชาติพันธุวรรณนา 
จึงเปนการศึกษาเชิงอุปมานเปนหลัก  

 
 6.2    ความเปนมา 
                      ชาย  โพสิธิตา (2549) ไดกลาวถึงความเปนมาของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา วา
ระเบียบวิธีการวิจัยนี้ เกิดข้ึนในวิชามานุษยวิทยาและพัฒนามาในสังคมศาสตรในปจจุบัน                     
นักสังคมศาสตรสาขาอ่ืนไดนําเอาวิธีการเชิงชาติพันธุวรรณนาไปประยุกตใช   จนเปนท่ีรูจักใน
วงการศาสตรสาขาอ่ืนๆ ท่ัวไป  นักมานุษยวิทยาสนใจวัฒนธรรมและสังคมของกลุมชน ชนิดตางๆ  
ในยุคแรกๆ ความสนใจจํากัดอยูเฉพาะการศึกษากลุมชนในสังคมบรรพกาล (primitive  society)  
เชน กลุมชนท่ีลาหลัง  และชนกลุมนอย เปนตน ในระยะหลังไดขยายความสนใจศึกษาไปยังกลุม
ทางสังคมวัฒนธรรม สถาบัน และองคการรวมสมัยแทบทุกรูปแบบ  เชน  สังคมเกษตรกรรม  กลุม
กรรมาชีพ  กลุมสตรี  พระสงฆ  สถาบันวัด  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชนในเมือง เปนตน  
       ในแงของวิธีการศึกษา กอนคริสตศตวรรษท่ี 20 นักมานุษยวิทยาชาวตะวันตก        
สวนใหญทําการศึกษาโดยไมไดออกเก็บขอมูลภาคสนาม  แตอาศัยขอมูลจากเอกสารท่ีคนอ่ืนทําไว
แลว เชน บันทึกของนักเดินทาง  บันทึกของนักสํารวจ  และเอกสารของเจาหนาท่ีอาณานิคม       
เปนตน  นักมานุษยวิทยารุนแรกๆ เชน Edward  Tylor (1832 – 1917) และ Sir  James  George  
Frazer (1854 – 1941) ใชเอกสารประเภทนี้เปนหลักในงานคนควาของพวกเขา  นักมานุษยวิทยา        
เร่ิมทําการศึกษาชุมชน ดวยการเขาไปสังเกตการณและเก็บขอมูลจากภาคสนามจริงๆ ในตอนตน



คริสตศตวรรษท่ี 20 งานของ Bronislaw  Malinowski (1884 –1942)  ท่ีหมูเกาะ Trobrian ในตอนใต
ของมหาสมุทรแปซิฟก  งานของ Franz  Boas (1858 – 1942)  ท่ีศึกษาชนเผาอินเดียแดงแถบฝง
ทะเลบริติซ  โคลัมเบีย ของทวีปอเมริกาเหนือ  และงานของ A. R. Radcliffe-Brown (1881 – 1955)  
ท่ีหมูเกาะในทะเลอันดามันและในแอฟริกา  จัดวาเปนงานบุกเบิกในการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนา
ท่ีนักวิจัยลงเก็บขอมูลปฐมภูมิในภาคสนามอยางจริงจัง  จากนั้นเปนตนมาการทํางานสนามแบบท่ี
นักวิจัยเขาไปเฝาสังเกตอยูในชุมชนอยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ ไดกลายเปนแบบแผนปฏิบัติของ
การศึกษาทางมานุษยวิทยา และเปนแบบแผนของวิธีการท่ีเรียกวา “วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนา” จุดมุงหมายของชาติพันธุวรรณนายุคแรกอยูท่ีการคนหาความรูท่ีเปนวิทยาศาสตร คือ 
ความรูท่ีเปนสากล (เหมือนกับกฎท่ัวไป) เกี่ยวกับชีวิตทางสังคม  และวัฒนธรรมของมนุษย  ดังนั้น
การวิจัยชาติพันธุวรรณนาในยุคแรกๆ ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดปฏิฐานนิยมหรือแบบวิทยาศาสตร
นิยม มากอน  ในชวงปลายศตวรรษท่ี 20  การทําวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาไดวิวัฒนาการไปอีก          
กาวหนึ่ง  ส่ิงท่ีบงบอกวิวัฒนาการน้ีคือ  ความหลากหลายของการทําวิจัยดวยวิธีชาติพันธุวรรณนา  
นอกจากนี้คตินิยมแนวการสราง (constructivism) และคตินิยมหลังแนวสมัยใหม (postmodernism) 
ไดทําใหการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแตกตางไปจากท่ีเคยทํามาแตเดิม  โดยเฉพาะในสวนของการ
นําเสนอผลการศึกษา (ethnographic  representation) กลาวคือ ในแบบเดิมนั้นนําเสนอดวยการ
พรรณนา  เสมือนวาเร่ืองราวท่ีเสนอในรายงานนั้น คือ ความจริงของผูท่ีถูกศึกษา  แตสําหรับนักคิด
คตินิยมแนวการสราง ความจริง หรือเร่ืองราวท่ีพรรณนานั้นเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึน  และในการสราง
ความจริงในการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานั้น ท้ังผูทําการวิจัยและผูถูกวิจัยตางมีบทบาทรวมกัน 
      พัฒนาการอีกอยางหน่ึงของวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาในปจจุบันคือ มีแนวโนม        
ท่ีจะใชวิธีนี้ทําการวิจัยแบบมุงทําความเขาใจปญหาเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงมากข้ึน  โดยประเด็น
เจาะจงท่ีศึกษาอาจมีหลากหลาย เชน พฤติกรรมเส่ียงตอเอดสของคนในชุมชน  การรับนวัตกรรม
ทางการเกษตร  ความรุนแรงในครอบครัว  พฤติกรรมเส่ียงในสถานศึกษา  เปนตน พัฒนาการใหมนี้
ทําใหมีการใชชาติพันธุวรรณนาเปนการวิจัยประยุกต  คือ ทําการวิจัยเพ่ือแกปญหาอยางใด       
อยางหนึ่งมากข้ึน นั่นก็หมายความวา ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาก็ยังเปนเร่ือง
ของการมุงทําความเขาใจพฤติกรรมของกลุมชน ไมใชของบุคคล  และวิเคราะหขอมูลโดยให
ความสําคัญกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเปนพิเศษ  แมจะรวมเอาปจจัยอ่ืนเขามาดวยก็ตามท้ังนี้
เพราะมโนทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมถือวาเปนหัวใจสําคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา   
     
 
 



 6.3   ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
         LeCompte & Schensul (1999 อางถึงใน ชาย  โพสิธิตา, 2549)  ไดกลาวถึงการวิจัยเชิง
ชาติพันธุวรรณนาวา มีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ 
            1)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาใชประโยชนจากมโนทัศนทางวัฒนธรรม  เปนแนวคิดหลัก  
ในการอธิบายและตีความผลการศึกษา  กลาวไดวามโนทัศนทางวัฒนธรรม  เปนหัวใจของการวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนา โดยการใชมโนทัศนทางวัฒนธรรมเปนเครื่องมือทางแนวความคิด สําหรับ
ตีความพฤติกรรมและความเช่ือของมนุษย  “ชาติพันธุวรรณนามีรากท่ี ฝงแนนอยูในมโนทัศนทาง
วัฒนธรรม  ถาปราศจากมโนทัศนทางวัฒนธรรม แมจะมีคุณสมบัติ อยางอ่ืนก็ไมจัดวาเปนชาติพันธุ
วรรณนา”   
            2)   การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนวิธีการหลัก    ในการเก็บขอมูล  
ลักษณะสําคัญของวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมคือ นักวิจัยอยูใกลชิดกับกลุมชนหรือองคการท่ีตน
ศึกษาเปนระยะเวลาหน่ึง เพื่อซึมซับและทําความเขาใจวิถีชีวิต ตลอดจนความคิดเห็นของคนกลุม
นั้น  เสมือนวาเปนสมาชิกของชนกลุมท่ีตนศึกษา  นั่นหมายความวา นักวิจัยเลนบทบาทท้ังในฐานะ
นักวิจัยท่ีมาจากภายนอก (outsider)  และในฐานะของคนใน (insider)  ผูเปนสมาชิกของชุมชนนั้น  
นักวิจัยเอาตัวเองเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลขณะเดียวกันก็ใชวิธีการที่เหมาะสมและเปนไป
ไดทุกอยางที่จะชวยใหเขาถึงและเก็บขอมูลที่เขาขายไดอยางมากและอยางดีที่สุด ในฐานะคนใน  
นักวิจัยวางตัวเชนเดียวกับสมาชิกของกลุมท่ีตนศึกษา  สรางความสัมพันธและความไววางใจ  เพื่อ
เปดประตูเขาถึงขอมูลท่ีเขาถึงไดยาก  แตขณะเดียวกันก็ตองระวังไมใหติดอยูในกับดักแหงความสัมพันธ
อันดี  จนบทบาทของการเปนนักวิจัยหยอนไป  
          3)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเนนความเปนองครวม โดยมีความหมายเปนสองนัย 
คือ นัยแรก การถือวาบุคคล สังคม หรือวัฒนธรรมอันใดอันหนึ่งเปนหนวยบูรณาการ  ประกอบดวย
หลายสวน  มีหลายมิติ แตละสวนแตละมิติก็มีความเช่ือมโยงตอกันเปนหนึ่งเดียว ในลักษณะเปน
องครวม  นัยท่ีสอง เปนนัยตอปฏิบัติการวิจัย นั่นคือ ในเมื่อส่ิงท่ีเราศึกษาเปนหนวยบูรณาการ 
ดังนั้น การทําความเขาใจส่ิงท่ีศึกษา ไมวาจะเปนบุคคล  กลุมคน ชุมชน หรือวัฒนธรรมก็ตาม  
จําเปนตองทําความเขาใจอยางเปนองครวม ไมใชเลือกมองดูเฉพาะดานใดดานหน่ึงเทานั้นโดยนัยนี้ 
คําอธิบายเชิงชาติพันธุวรรณนาจึงมักเปนคําอธิบายท่ีใหท้ังความกวาง และความลึกของประเด็นนั้น  
ซ่ึงหมายความวานักวิจัยจะตองเก็บขอมูลหลากหลายชนิด และอธิบายประเด็นท่ีศึกษาจากมุมมอง
ของแนวความคิดหลายแบบ 
         4)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ใหความสําคัญอยางมากแกบริบทชาติพันธุวรรณนา  
ถือวาบริบทคือปจจัยท่ีเปนสภาพแวดลอมหรือภูมิหลังท้ังเปนบุคคล เหตุการณทางประวัติศาสตร  



การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสรางของระบบสังคมวัฒนธรรม ส่ิงเหลานี้ มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจประเด็นท่ีศึกษา ท้ังพฤติกรรมของบุคคลของกลุมคน จะมี
ความหมายก็เฉพาะภายในบริบทของมันเทานั้น  ดังนั้นเราจึงไมอาจสรุปไดวา การกระทําอยาง
เดียวกันจะมีความหมายเหมือนกัน  จนกวาเราจะแนใจวาการกระทําเหลานั้นเกิดข้ึนในบริบทท่ี
คลายกัน นัยตอปฏิบัติการวิจัยของขอนี้คือ ขอมูลเชิงบริบทหรือขอมูลท่ีเปนเร่ืองของสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ  สังคมวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร การเมือง เปนตน เปนขอมูลท่ีนักวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนา จะตองไมละเลย  ดวยเหตุนี้เองในรายงานการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนาขนานแท จึงมัก
มีการพรรณนารายละเอียดของบริบทตางๆ เหลานี้เปนสวนสําคัญท่ีขาดเสียมิได 
           5)  นักวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาใชวิธีเก็บขอมูลหลายแบบและใชขอมูลหลายชนิด 
นักวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาตองเฝาสังเกตและเก็บขอมูลอยูในชุมชนหรือองคการท่ีศึกษานั้น    
เปนระยะเวลานาน ซ่ึงถือวาเปนโอกาสดีท่ีจะไดรวบรวมขอมูลทุกประเภทท่ีเขาขาย จากทุกแหลง  
ท่ีเปนไปได และใชทุกวิธีท่ีจําเปน  ขอมูลอาจมาจากแหลงบุคคล (ดวยการสัมภาษณและสนทนา
แบบเปนกันเอง)  จากการสังเกต (ท้ังแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม)  จากเอกสาร หรือขอมูล
ประวัติศาสตรจากการบอกเลาของผูรู  ซ่ึงนักวิจัยตองมีทักษะในวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ แบบและ
สามารถจัดการขอมูลไดหลายๆ ประเภท 
 สรุปไดวาลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเปนวิธีการวิจัยท่ีใชประโยชน
จากมโนทัศนทางวัฒนธรรมเปนแนวคิดหลักในการอธิบายและตีความผลการศึกษา  ใชการสังเกต
แบบมีสวนรวมเปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูล  เนนความเปนองครวมและใหความสําคัญ      
อยางมากแกบริบทชาติพันธุวรรณนา  เพราะถือวาบริบทคือปจจัยท่ีเปนสภาพแวดลอมหรือภูมิหลัง  
และวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานี้ผูวิจัยจะตองเขาไปฝงตัวหรือรวมเปนสวนหนึ่งในองคการท่ี
ศึกษา เรียกวาเปนการเก็บขอมูลภาคสนาม และใชวิธีการเก็บขอมูลท่ีหลากหลายและใชขอมูลหลาย
ชนิดหรือจากหลายแหลงเพื่อใหไดขอมูลท่ีตรงตามสภาพความเปนจริงและเปนขอมูลเชิงลึกมาก
ท่ีสุด  
 
 6.4   การเลือกกลุมตัวอยาง  
         ชาย  โพสิธิตา (2549)  ไดกลาวถึงการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อการวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนาวา โดยท่ัวไปใชวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ นักวิจัยสรรหากลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติ             
ท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา คือ เปนกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูลไดหลากหลาย ซ่ึงจะเอ้ือตอ
การวิเคราะหและนําไปสูความเขาใจในประเด็นการวิจัยอยางดีที่สุด ไมวาจะเปนขอมูลสนับสนุน
หรือแยงกับแนวคิดของการวิจัยก็ตาม โดยในเบ้ืองตน ส่ิงท่ีจะใหแนวทางในการตัดสินใจวาจะเลือก



ตัวอยางในการวิจัยอยางไรดี คือ 1) คําถาม ในการวิจัยท่ีนักวิจัยตองการทราบ 2) จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงคของการวิจัย  และ 3) กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย    
       ข้ันตอไป นักวิจัยตองทําความรูจักประชากร และ/หรือปรากฏการณ/สถานท่ีท่ีอยูใน
ขายเหลานั้นใหดีข้ึน  นักวิจัยตองหาขอมูลท่ัวไปจากประชากรกลุมตางๆ ท่ีอยูในขายท่ีจะถูกเลือก
เปนตัวอยางในการศึกษาได   ขอมูลเกี่ยวกับประชากรหรือกลุมท่ีเราสนใจน้ันอาจหาไดจากเอกสาร  
ส่ิงพิมพ  สารคดี  หองสมุด  รายงานการวิจัย  หนวยงานราชการ  การสนทนากับผูรู  รวมท้ังการ  
เขาไปติดตอหาขอมูลเบ้ืองตนจากประชากรและสถานท่ีท่ีอยูในขายความสนใจดวยตนเอง            
ถาสามารถทําได 
       การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาตั้งตนจากความคิดเกี่ยวกับขอมูล
ท่ีตองการวาถาเลือกตัวอยางแบบนี้จะมีความหมายอยางไรในเร่ืองขอมูล  และขอมูลนั้นจะใหอะไร
ไดบางในการทําความเขาใจประเด็นท่ีศึกษา  โดยสรุปก็คือ นักวิจัยตองตอบคําถามวาทําไมตัวอยาง
นั้น (ชุมชน  เหตุการณ  ปรากฏการณ  องคการ ฯลฯ)  จึงควรเลือกหรือไมควรเลือกสําหรับ
การศึกษาของตน  ตัวอยางนั้นมีความเหมาะสมกับจุดมุงหมาย วัตถุประสงค  คําถามในการวิจัย  
และกรอบแนวคิดในการวิจัยมากนอยเพียงใด  มีตัวอยางท่ีเหมาะสมกวานี้หรือไม  เม่ือตอบคําถาม
เหลานี้ไดเปนท่ีพอใจแลว จึงนําประเด็นท่ีเกี่ยวของอ่ืนมาพิจารณา 
       ประเด็นอ่ืนท่ีวานั้นอาจเปนเร่ืองเกี่ยวกับความเปนไปได  ความสะดวก  เวลา  และ
ทรัพยากรที่มีอยูของนักวิจัย โดยมีเกณฑสําหรับพิจารณาในการเลือกกลุมตัวอยางกวางๆ 3 ชนิด คือ 
เกณฑเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวก  เกณฑท่ีใชกําหนดคุณสมบัติวาอะไรเขาขาย  อะไรไมเขาขาย
สําหรับการศึกษาท่ีวางแผนเอาไว  และเกณฑขอมูลวาตัวอยางท่ีนักวิจัยกําลังพิจารณาอยูนั้นนาจะ
ใหขอมูลที่ตองการไดเพียงพอหรือไม   
      เม่ือเลือกกลุมตัวอยาง ซ่ึงอาจจะเปน ชุมชน  องคการ  ปรากฏการณ  หรือเหตุการณ     
ท่ีจะศึกษาไดแลว  ก็เร่ิมสูกระบวนการเก็บขอมูล  ในกระบวนการเก็บขอมูลนั้นนักวิจัยอาจจะตอง
เลือกผูใหขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับแตละเร่ือง  ผูใหขอมูลนี้เรียกวา  key  informants  คือ ผูท่ีมี
ความรู  มีประสบการณ  มีแนวความคิดท่ีนาสนใจในชุมชน หรือในบางคร้ังอาจเปนผูรูในทองถ่ิน
หรือในองคการก็ได  นอกจากนี้แลวในการศึกษา นักวิจัยอาจตองการเลือกตัวอยางบางราย           
มาทําการศึกษาลงลึกเปนกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนขอสรุปหรือตีความของตนซ่ึงกรณีเชนนี้ควรเปน
กรณีเดนๆ ท้ังในเชิงสนับสนุนและในเชิงแยงกับขอสรุปของนักวิจัย และควรเปนกรณีท่ีสามารถ    
ใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ไดมากและลึกกวารายอ่ืนๆ การเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาเปนกรณี
พิเศษน้ี ควรเลือกหลายรายและกระจายใหครอบคลุมความหลากหลายของประชากรเปาหมายของ
การศึกษาพอสมควร  อยางไรก็ตามการกระจายน้ันก็ไมใชมุงใหไดความเปนตัวแทนเปนหลัก แต



เพื่อความหลากหลายของตัวอยางมากกวา เชน ในการศึกษาพฤติกรรมเส่ียงดานสุขภาพของกลุม
นักเรียน นักวิจัยอาจเลือกนักเรียนจากกลุมท่ีมีผลการเรียนดี  ปานกลาง  และไมดี  ท้ังกลุม นักเรียน
ชายและหญิง มาเปนกรณีศึกษา  เปนตน  
 สรุปไดวาการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานั้น จะใชวิธีเลือกแบบ
เจาะจง  คือเปนกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา  โดยอาศัยคําถาม
การวิจัย  จุดมุงหมาย กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกกลุมตัวอยาง 
นอกจากนั้นก็พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม ความสะดวกในการเก็บขอมูลของผูวิจัยซ่ึงถือวาเปน
ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการวิจัยนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยได  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
ผูวิจัยมุงศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงถือวาเปนรางวัลท่ียิ่งใหญและ
บงบอกถึงความสําเร็จของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะทราบวาโรงเรียนดีเดนท่ีไดรับรางวัลพระราชทานน้ีมี
วัฒนธรรมองคการอยางไร  ซ่ึงการเลือกโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้น เลือกแบบเจาะจง โดยเปน
โรงเรียนท่ีตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย มีความยินดีใหเก็บขอมูล และสะดวกตอการลงพ้ืนท่ีของ
ผูวิจัย  เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกไดมากท่ีสุด  
 
 6.5   กระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
         อลิศรา  ศิริศรี (2531) กลาววา   การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานั้น ผูวิจัย คือเคร่ืองมือท่ี
สําคัญท่ีสุดในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นผูวิจัยตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อการดําเนินการ
วิจัย ท้ังการเตรียมตัวผูวิจัยในดานความรู ทฤษฎี แนวคิด หลักการ  การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ
ชวยในการเก็บขอมูล  โดยในการดําเนินการวิจัยนั้นมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
         1) การเขาสูสนามและการกําหนดบทบาทของผูวิจยั  (entry to the field and  establishing the role)  
โดยผูวิจยัตองทําตนเองใหคุนเคยกับสถานท่ี  สถานการณ  สภาพการณ  ส่ิงแวดลอมท่ีตองการศึกษาโดยคราวๆ 
จากนั้นจึงพยายามกําหนดบทบาทของตนเองในสภาพการณนั้นใหแนชัด  โดยผูวิจัยตองทราบวาตนเองเปนใคร  
และจะมาทําอะไรในสังคมนั้น  ท้ังนี้ผูวจิัยตองช้ีแจง แนะนําตนเองใหสมาชิกหรือบุคคลในสังคม
หรือองคการนัน้ทราบ และตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับท่ีไดช้ีแจงไว  การเขาสูสนามนี้เปน
ข้ันตอนท่ีสําคัญและมีผลตอการศึกษาข้ันตอไปท้ังตอการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล   
         2)  การเกบ็รวบรวมขอมูล (collecting  data)  กระบวนการวิจยัเชิงชาติพันธุวรรณนานี้
จะมีลักษณะการดําเนินงานท่ีตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่ง   มีลักษณะของการเหล่ือมลํ้า
ของชวงเวลาและขอมูลท่ีไดมา   โดยใชวิ ธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางนอย  3  วิธี  คือ 
 
 



  2.1)  การสังเกต  (observation)  ซ่ึงการสังเกตนั้นมีหลายรูปแบบ แตท่ีเปนหวัใจ
ของวิธีการวิจยัแบบนี้คือ การสังเกตแบบมีสวนรวม  คือ ผูวิจัยจะเปนผูสังเกตท่ีอยูในเหตุการณ  
สภาพการณจริง  รวมเปนสมาชิกของกลุม แตขณะเดียวกันกว็างตวัเปนกลางไมเขากับกลุมยอยกลุม
ใดกลุมหนึ่ง  และในกระบวนการสังเกตนีจ้ะตองมีเทคนคิการทดบันทึก  เนื่องจากการจดบันทึกตอ
หนาบุคคลยอมจะมีผลกระทบตอปฏิสัมพันธหรือการกระทําของบุคคลได ดังนั้นผูวิจยัจะตองพยายามจดให
นอยท่ีสุดตอหนาบุคคลท่ีผูวิจัยสนทนาดวย  ขณะเดยีวกันผูวิจยัตองรีบจดทันทีท่ีมีโอกาสวาง หรือ
อยูตามลําพัง  สําหรับในการบันทึกควรจะประกอบดวย วัน  เวลา  สถานท่ี ช่ือบุคคล  ลักษณะของ
เหตุการณ  การกระทําท่ีเกดิข้ึน  ผูวิจัยตองคอยสังเกตและมีความต่ืนตวัอยูตลอดเวลา  มีความไวตอ
การรับรูเหตุการณตางๆ โดยมีทักษะในการสังเกตและวิเคราะหเหตกุารณท่ีเกดิข้ึน  และโยงใย
ความสัมพันธของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
  2.2)  การสัมภาษณ (interview)  เปนวิธีเกบ็ขอมูลท่ีสําคัญอีกวิธีหนึ่ง  ลักษณะการ
สัมภาษณนั้นควรจะออกมาในลักษณะของการสนทนา (conversation) มากกวาท่ีจะเปนการสัมภาษณตามรูปแบบ
ท่ีเราคุนเคย  แตเปนการแลกเปล่ียนความคิด  ขอมูล  ประสบการณระหวางผูวจิยักับสมาชิกของ
สังคมมากกวา ผูวิจัยเปนฝายปอนคําถาม และลักษณะของคําถามจะเปล่ียนไปตามเหตุการณและ
บุคคล  ในการสัมภาษณนี้อาจจะเปนลักษณะแบบเปนทางการ หรือแบบไมเปนทางการก็ได ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับบุคคลและเหตุการณ 
  2.3)  การศึกษาวเิคราะหเอกสาร (document  analysis)  เอกสารตางๆ  ท่ีจะใชวิเคราะหมีหลาย
รูปแบบ ตั้งแต หนังสือพิมพ  ทะเบียนประวัติ  จดหมายติดตอ  จดหมายเหตุประจําวัน  ส่ิงเหลานี้
แสดงใหเห็นกจิวัตรประจําวนั  ความคิดพื้นฐานของสังคมนั้น  นอกจากนีย้ังมีบรรดา ภาพถาย  
ภาพยนตร  ภาพศิลป  งานศิลปะตางๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีแสดงถึงบรรทัดฐาน  คานยิม  การดาํเนินชีวิต
ของกลุมสังคมนั้นได ในอีกลักษณะหนึ่งยังเปนการยืนยันขอมูลท่ีไดมาโดย สองวิธีแรก นอกเหนือจากนี้ ส่ิงท่ี
ผูวิจัยสามารถท่ีจะนํามาศึกษาและวิเคราะหไดอีก ไดแก  นิทานพ้ืนบาน  คําพังเพย  คําสอน  คําขวัญ  
เปนตน   
 วิธีการเก็บขอมูลท้ังสามลักษณะดังกลาว นอกจากจะทําใหไดขอมูลท่ีมีลักษณะแตกตางกัน
แลว  ผูวิจัยจะนําขอมูลตางๆ เหลานี้ มาผสมผสานเขาดวยกัน  เพื่อจะไดมาซ่ึงภาพรวมของสังคม
นั้น  ผูวิจัยจะนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบ นํามายืนยันซ่ึงกันและกัน  พรอมท้ังเปนการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีไดมาวาส่ิงท่ีพูด ส่ิงท่ีกระทํา และส่ิงท่ีถูกบันทึกไวนั้นมีความสอดคลองกัน
หรือไม  
 
 



 6.6    การวิเคราะหขอมูล  (analysis  of  data)   
          การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานี้ ใชรูปแบบการเก็บขอมูลในหลายลักษณะ และ
ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูลเหลานี้แสดงถึงลักษณะเดนของการวิจัยและความเท่ียงตรงของ
ขอมูล  ลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการวิจัยนี้คือ กระบวนการตางๆ นั้นจะเปนกระบวนการท่ี
ตอเนื่องและอาจจะเกิดข้ึนพรอมกันได  ดังนั้นผูวิจัยสามารถทําการวิเคราะหขอมูลตั้งแต
กระบวนการเก็บขอมูล ซ่ึงจะชวยปรับปรุงแนวทางท่ีจะเก็บขอมูลตอไป  เปนการชวยกําหนดจุด
ความสนใจในการวิจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน  เปนกระบวนการในการประเมินตอกันอยางตอเนื่อง  ซ่ึง
กระบวนการตางๆ ของการศึกษาแนวน้ียืดหยุน เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  เพื่อใหสอดคลอง
สัมพันธกับสภาพการณขณะนั้น หรือสภาพการณท่ีเปล่ียนไป  (อลิศรา  ศิริศรี, 2531)   

          การวิเคราะหขอมูลนั้นมีไดหลายรูปแบบ ท้ังนี้ ข้ึนกับลักษณะของเร่ืองท่ีศึกษา  
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได  บทสรุป  บทวิเคราะหนั้นข้ึนโดยตรงกับการแปลความหมายขอมูลของ
ผูวิจัย วัตถุประสงคของวิธีการวิจัยนี้ก็คือ ความพยายามที่จะเขาใจการกระทําของบุคคลใน
สภาพการณและส่ิงแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ  ในสถานท่ีท่ีเหตุการณเกิดข้ึนจริง  ดังนั้นผูวิจัยไม
สามารถที่จะคาดการณลวงหนาถึงขอมูลท่ีจะไดหรือแมแตการกําหนดถึงลักษณะการวิเคราะห
ขอมูล และการเสนอผล  อยางไรก็ตาม Rist (1973  อางถึงใน อลิศรา  ศิริศรี, 2531)  ไดพยายามสรุป
แนวทางที่ใชในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาดังนี้ 
             1)  การวิเคราะหบทบาท (role  analysis)  เปนการวเิคราะหในแนวทางวาเม่ือบุคคล
ไดรับตําแหนงหรือบทบาทหนาท่ีแลวจะสงผลตอพฤติกรรม  ตอการกระทํา หรือตอความสัมพันธระหวาง
บุคคลนั้นกับบุคคลอ่ืนอยางไร 
             2)  การวิเคราะหเครือขายการทํางาน (network  analysis)  เปนการศึกษาวิเคราะห
ถึงกลไกเช่ือมสัมพันธในการดําเนินการขององคการ  
     3)  การศึกษาวิเคราะหถึงวิวฒันาการ (natural  history)  เปนการศึกษาถึงความ
เปนมาขององคการ หรือสังคมนั้น 
  4)  การวิเคราะหประเด็นสําคัญของสังคมที่ศึกษา หรือเหตุการณท่ีศึกษา (theme  
analysis)  เปนการจัดกลุมและเสนอขอมูลโดยใชประเดน็สําคัญๆ ท่ีพบในการศึกษาเร่ืองนั้น หรือ
ของสังคมนั้นๆ 
  5)  การวิเคราะหถึงการจดัสรรทรัพยากรขององคการ (resource  allocation)  เปน
การศึกษา ประเมินถึงลักษณะ รูปแบบ  วิธีการท่ีองคการดําเนินการจดัสรรกับบรรดาทรัพยากรตางๆ   เชน  
งบประมาณ  บุคลากร  เวลา เปนตน 



  6)  การศึกษาถึงธรรมเนียม ประเพณี และสัญลักษณของสังคมนั้น (ritual and 
symbolism)  เปนการศึกษาถึงประเพณี และสัญลักษณตางๆ ท่ีเปนหลักของสังคม  ท่ีเปนตัวกําหนด
พฤติกรรม  การแสดงความคิด  ความรูสึกของสังคมนั้น 
  7)  การศึกษาถึงเหตุการณวิกฤต (critical  evident)  เปนการใหความสนใจที่
พฤติกรรม หรือเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอความเชื่อ การปฏิบัติเดิม หรือการปฏิบัติท่ีเปนอยูของ
องคการนั้น 
 การวิเคราะหขอมูลท้ัง 7  ขอดังกลาว เปนเพียงการเสนอแนวทางในการจัดลําดับและการ
วิเคราะหขอมูลสวนหนึ่งเทานั้น  ท้ังนี้ยังมีรูปแบบและแนวทางอ่ืน ข้ึนอยูกับสภาพของเหตุการณ
และตัวผูวิจัย 
 
 6.7   การเสนอผลสรุปการวิจัย  (presenting  the  study)  
         เนื่องจากลักษณะของวิธีการเก็บขอมูลและลักษณะของขอมูลในการวิจัยแนวนี้ ผูวิจัย
ใชเวลานานในการท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ขอมูลท่ีไดจะมีลักษณะเปนเชิงพรรณนา ทําให
ขอมูลมีปริมาณมาก ดังนั้นจึงตองมีวิธีการและรูปแบบของการเสนอรายงานผลการวิจัย โดยตอง
คํานึงถึงประเด็นสําคัญและลักษณะกลุมของผูอาน และปญหาหรือขอขัดแยงท่ีสําคัญในการเสนอ
ผลของการศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาน้ีคือ ผลของการศึกษาอาจจะเปนผลดีและผลเสียตอ
บุคคลนั้นหรืออยางนอยอาจสงผลกระทบตอความรูสึกของบุคคลในองคการนั้น  ผูวิจัยตองนําเสนอ
ผลการวิจัยท่ีจะหลีกเล่ียงการกระทบกระเทือนตอบุคคลหรือองคการที่ศึกษา  ซ่ึงทางออกของ
ปญหานี้ก็คือ การสงวนนามของบุคคล หรือองคการ หรือแหลงขอมูล (อลิศรา  ศิริศรี, 2531)  
 
 6.8   เม่ือไรควรใชวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธวรรณนา 
         ชาย  โพสิธิตา (2549)  กลาววา วิธีการวิจัยไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม ไมไดเหมาะท่ีจะ
ใชไดกับหัวขอและเง่ือนไขของการวิจัยทุกชนิด  ชาติพันธวรรณนาก็เชนเดียวกัน เงื่อนไขและ
สถานการณบางอยางเทานั้นท่ีเหมาะสําหรับวิธีการวิจัยแบบนี้  เชน 
          1)  เม่ือตองการหาความรูท่ียังไมเคยมีมากอน  เกี่ยวกับชนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
องคการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะในดานท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม   
          2)  ใชเม่ือตองการคนหาหรือแสวงหาประเด็นใหมๆ ของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ียังไมมี
การเปดเผยมากอน เพื่อการศึกษาแบบลงลึกท่ีจะตามมา  การใชชาติพันธวรรณนาในลักษณะน้ี
รวมถึงการใชเพื่อคนหาวา อะไรคือส่ิงท่ีเปนปญหาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  และประเด็นปญหานั้น     
อยูท่ีไหน  ซ่ึงกรณีเชนนี้มักเปนการศึกษาเชิงพรรณนาเปนหลัก 



          3)  ใชเม่ือตองการหาคําอธิบายสําหรับพฤติกรรม  เหตุการณ  หรือปรากฏการณ ท่ีเรา
ยังไมเขาใจ  หรือเม่ือคําอธิบายท่ีมีอยูไมเปนท่ีพอใจ  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาท่ีเจาะจงปญหา
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจัดอยูในประเภทนี้  การใชกรณีนี้มักจะตองการการวิเคราะหขอมูลท่ีเขมงวด เพ่ือ
ทําความเขาใจและสรางกรอบการอธิบายท่ีชัดเจน 
           4)  ใชเพื่อประเมินผลโครงการ  การใชวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อการประเมินผลโครงการตางๆ  นั้น  
สามารถทําไดเชนเดียวกับวิธีการเชิงปริมาณ ซ่ึงข้ึนอยูกบัส่ิงท่ีตองการทราบจากการประเมินผลและ  
ลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่จะถูกประเมินมากกวา  ถาตองการทราบผลกระทบในเชิงคุณภาพ 
ชาติพันธวรรณนากเ็ปนวิธีการท่ีเหมาะสม  
           5)  ใชรวมกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพทุกชนิดสามารถใชรวมกับการวิจยั
เชิงปริมาณได 3 แบบ  คือ  แบบท่ีหนึ่ง  ใชกอนท่ีจะเร่ิมการสํารวจเพื่อหาประเดน็ท่ีจะต้ังคําถามการ
วิจัย  ตั้งสมมติฐาน  หรือเพ่ือหาความรูเบ้ืองตนสําหรับสรางแบบสอบถามในการสํารวจ  แบบท่ี
สอง ใชหลังจากการสํารวจเมื่อไดพบวาขอคนพบบางประการจากการสํารวจไมสามารถอธิบายดวย
ขอมูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูอยางเปนท่ีนาพอใจ  และแบบที่สาม ใชควบคูไปกับการวจิัยเชิงปริมาณ  ใน
กรณีท่ีมีประเด็นบางอยางซ่ึงไมเหมาะท่ีจะใชวิธีเชิงปริมาณเพื่อทําความเขาใจในระดับลึกได  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ซ่ึงมี
ลักษณะวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง  ซ่ึงการวิจัยคร้ังใชวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเน่ืองจาก
ตองการหาคําอธิบายสําหรับพฤติกรรม เหตุการณ หรือปรากฏการณทางวัฒนธรรมท่ียังไมเขาใจ 
หรือคําอธิบายท่ีมีอยูไมเปนท่ีพอใจ เจาะจงประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการโดยเฉพาะ ซ่ึงตอง
อาศัยกระบวนการวิเคราะหขอมูลท่ีเขมงวดเพ่ือทําความเขาใจและสรางกรอบการอธิบายท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนท่ีวิจัย 
 
 6.9   ขอจํากัด 
         ชาย  โพสิธิตา (2549) กลาววาการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา มีขอจํากัดท่ีผูวิจัยควร
ทราบดังนี้ 
         1)  เนื่องจากการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาน้ันใชมโนทัศนทางวัฒนธรรมเปนหลักใน
การวิเคราะหอยางมาก  นักวิจัยควรมีพื้นความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพอสมควร ซ่ึงสามารถศึกษาได
ดวยตนเองจากการอานเอกสารตางๆ  
         2)  การเก็บขอมูลภาคสนามในการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาน้ันคอนขางใชระยะเวลา
ท่ียาวนาน  โดยท่ัวไปนักวิจัยอาจใชเวลาประมาณ 1 ป หรือมากกวา ในการวิจัยภาคสนาม และ
โดยมากนักวิจัยมักจะทํางานโดยลําพัง นักวิจัยตองพรอมท่ีจะทุมเทเวลา และทํางานแบบคอนขาง



โดดเดี่ยวอยูในสนาม   อนึ่ง การอยูกับชุมชนหรือองคการท่ีศึกษาในฐานะผูสังเกตแบบมีสวนรวม
เปนเวลานานนั้น นักวิจัยมีโอกาสท่ีจะถูกกลืนเขาไปในชุมชน ในรูปแบบอยางใดอยางใดอยางหน่ึง 
จนทําใหการวิจัยไมสําเร็จ  หรือสําเร็จแตนักวิจัยตองประนีประนอมหรือลดความเขมงวดของ
การศึกษาลง จนคุณภาพของงานวิจัยอาจหยอนกวาท่ีควรจะเปนไปได 
         3)  ขอมูลของการวิจัยเชิงชาติพันธวรรณนามักจะมีหลากหลาย ท้ังในดานปริมาณและ
ชนิดของขอมูล จึงอาจทําใหยากตอการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ  ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพท่ีดียอมไมใชเพียงแตสรุปเร่ืองออกมาจากคําบอกเลาของผูใหขอมูล  แตตองเปนการ ยอย
ขอมูล  และ กล่ัน  เอาสาระท่ีเขาขายจริงๆ ออกมาเปนคําอธิบายท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม หรือเปน
ขอเสนอของนักวิจัย   
 โดยสรุปการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเปนวิธีการวิจัยท่ีใชประโยชนจากมโนทัศนทาง
วัฒนธรรมเปนแนวคิดหลัก ในการอธิบายและตีความผลการศึกษา ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม
เปนวิธีการหลักในการเก็บขอมูล ประกอบกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบอ่ืนๆ อยางหลากหลาย 
และจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย โดย ผูวิจัยอยูใกลชิดกับกลุมชนหรือองคการที่ตนศึกษาเปน
ระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อซึมซับและทําความเขาใจวิถีชีวิต ตลอดจนความคิดเห็นของคนกลุมนั้น  เสมือน
วาเปนสมาชิกของชนกลุมท่ีตนศึกษา  นั่นหมายความวา นักวิจัยเลนบทบาทท้ังในฐานะนักวิจัยท่ีมา
จากภายนอก (outsider)  และในฐานะของคนใน (insider)  ผูเปนสมาชิกของชุมชนนั้น  นักวิจัยเอา
ตัวเองเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ขณะเดียวกันก็ใชวิธีการที่เหมาะสมและเปนไปได       
ทุกอยางท่ีจะชวยใหเขาถึงและเก็บขอมูลท่ีเขาขายไดอยางมากและอยางดีท่ีสุด การวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนา  เนนความเปนองครวม  การทําความเขาใจส่ิงท่ีศึกษา ไมวาจะเปน บุคคล กลุมคน ชุมชน 
หรือวัฒนธรรมก็ตาม  จําเปนตองทําความเขาใจอยางเปนองครวม ไมใชเลือกมองดูเฉพาะดานใด
ดานหนึ่งเทานั้น ซ่ึงหมายความวานักวิจัยจะตองเก็บขอมูลหลากหลายชนิด และอธิบายประเด็นท่ี
ศึกษาจากมุมมองของแนวความคิดหลายแบบเพื่อใหสามารถตอบคําถามการวิจัยไดครอบคลุม     
ทุกประเด็นและไดขอมูลเชิงลึกมากท่ีสุด และจะทําใหไดขอมูลจากปรากฏการณจริง และเปนขอมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานได 
 
7. กรอบความคดิพ้ืนฐานในการวิจัย 
                การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอขอสรุปจากการศึกษาวัฒนธรรมองคการใน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  โดยจะทําความเขาใจถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคการ  การสราง 
การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ ในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน โดยใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดรายละเอียดของขอมูลเพียงพอท่ีจะตอบคําถามการวิจัย ซ่ึงเม่ือได



ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ ดังท่ีกลาวไวในตอนท่ี 1- 6 ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบ
ความคิดพื้นฐานในการวิจัยดังนี้ 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนองคการทางการศึกษา ซ่ึงสวนใหญแลวเปนองคการแบบราชการ
มีระบบสังคมภายในโรงเรียนของตนเอง  มีรูปแบบวัฒนธรรม  ความสัมพันธกันของบุคลากร            
ในโรงเรียน และความสัมพันธกับชุมชนหรือทองถ่ิน ซ่ึงในการจัดแบงการบริหารงานในโรงเรียน
นั้น  มีความสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร  
และงานบริหารทั่วไป การบริหารการเปล่ียนแปลงเปนไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยเนน
การกระจายอํานาจจากสวนกลางสูสถานศึกษา  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดการศึกษาสอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) โดยเนนปรัชญาหลัก  กรอบแนวคิด และเจตนารมณ  
ในดาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา  เปนแผนบูรณาการแบบองครวม   
พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  และพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและมีคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียน
เปนองคการที่เนนระบบสังคม  และในแตละโรงเรียนนั้นจะตองปรับตัวเขาสูการเปล่ียนแปลง             
ท้ังระบบ  ในดานของการบริหารจัดการ  หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงวัฒนธรรมองคการ     
ท่ีโรงเรียนนั้นเปนอยู โดยจําตองมีการพิจารณาถึงลักษณะวัฒนธรรมท่ีเปนอยู  เพื่อหาจุดแข็ง 
จุดออนของวัฒนธรรมองคการ และความหลากหลายของวัฒนธรรม ท่ีจะเอื้อตอการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงนําไปสูผลท่ีจะเกิดแกผูเรียนและการพัฒนาโรงเรียน
ใหเกิดประสิทธิผล  
 ดังนั้น  การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ จากปรากฏการณในโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน  สามารถดําเนินการเพื่อใหไดรายละเอียดของขอมูล เพียงพอท่ีจะนําไปสู การสรุปตาม
กรอบความคิดพื้นฐาน ดังนี้ 
 
 7.1   การศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
          การศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการ จากมุมมองของคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษา            
ท้ังท่ีเปนบุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ซ่ึงการศึกษาในสวนนี้ถือวาเปนลําดับความสําคัญ
อยางแรกที่ตองศึกษา  เปนการยืนยันวา โรงเรียนมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการในการรับรูและการ
ยอมรับไดในลักษณะใดบาง อันจะนําไปสูการกําหนดความหมายของคําวาวัฒนธรรมองคการ               
ซ่ึงในการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยจะศึกษาโดยใชแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมตามความหมายตางๆ รวมถึง
ลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาใหเกิดโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน 
 
 



 7.2   การศึกษากระบวนการสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ 
         การศึกษากระบวนการสราง การเปล่ียนแปลง เปนการศึกษาวา การสราง การ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการวาเปนอยางไร มีข้ันตอนอะไรบาง และมีกระบวนการอยางไรบาง  
ผูวิจัยจะศึกษาโดยใชแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสราง รูปแบบการบริหาร และทฤษฎีทาง
วัฒนธรรมองคการ เปนแนววิเคราะห นอกจากนี้ยังใชแนวคิดพื้นฐานอ่ืนอีกดวย เชน ลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ  มีผลตอการรับรูและการยอมรับ
ในดานของวัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอการบริหารเพื่อใหเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
        การศึกษาถึงกระบวนการสราง  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ เพื่อพัฒนาไปสู
รูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีเอ้ือตอการเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ผูวิจัยจะศึกษาเร่ิมตนโดย  
การสืบคนเพื่อใหเขาใจถึงลําดับเหตุการณ  กระบวนการ  และความสัมพันธ ในการสรางวัฒนธรรม
องคการรวมกัน โดยศึกษาต้ังแตอดีต วาโรงเรียนมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการอยางไร  และมี
กระบวนการในการเปล่ียนวัฒนธรรมองคการตามยุคตามสมัยอยางไร  โดยผูวิจัยใชฐานคิดท่ีวา  
โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนโรงเรียนท่ีมีความเปนมายาวนาน และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ซ่ึงโรงเรียนจําเปนตองมีการบริหารและปรับเปล่ียนลักษณะของวัฒนธรรมองคการใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายและการปฏิรูปการศึกษารวมถึงการเปนไปในชุมชนและสังคมสวนรวม  
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคการท่ีเอื้อตอการเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
        การศึกษาการสืบทอดวัฒนธรรมองคการใหยังคงอยูนั้น  ผูวิจัยจะศึกษาโดยใชแนวคิด
พื้นฐานท่ีวา  เง่ือนไขหลายประการท่ีเอ้ือตอการดํารงอยูของวัฒนธรรมรวมถึงการสืบทอดจากรุน  
สูรุน การธํารงรักษา และกระบวนการในการสืบทอดวัฒนธรรมองคการนั้น  เชน  การดํารง
เปาหมายรวมกัน  ความสัมพันธของบุคลากรในโรงเรียน  เปนตน  ซ่ึงประเด็นเหลานี้ทําใหโรงเรียน
มีลักษณะวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการประสบความสําเร็จ จนไดรับรางวัลพระราชทาน เปนท่ียอมรับ
และเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืนๆ  
       จากกรอบความคิดพื้นฐานการวิจัยท่ีกลาวมาขางตน  กลาวโดยสรุปไดวา  การศึกษา
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานครั้งนี้  เปนความพยายามที่จะทําความเขาใจใน
การกําหนดความหมาย กระบวนการ และเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  เพื่อใหได
ขอมูลจากความเปนจริงมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยจะไดศึกษาจากโรงเรียน ชุมชนและผูเกี่ยวของท่ีเปน
บริบทของโรงเรียนตามวัตถุประสงคและคําถามการวิจัย  โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา 
ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการ  ผูวิจัย
จะศึกษาวัฒนธรรมองคการตามวัตถุประสงคของการวิจัยโดยอาจศึกษาประเด็นตางๆ ตอไปนี้  
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงสรางองคการ รูปแบบการบริหาร ภาวะผูนํา



ของผูบริหาร คุณลักษณะของบุคลากร บุคคลที่ควรยึดเปนแบบอยาง  บุคคลท่ีเปนขายวัฒนธรรม 
สัญลักษณ  ความเช่ือ บรรทัดฐาน ธรรมเนียมประเพณี ระเบียบปฏิบัติ  พิธีกรรมหรืองานพิธี 
หลักสูตรของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน  
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับส่ิงแวดลอม  และเทคโนโลยี  ซ่ึงอาจสงผลตอลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียน รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจพบเจอในการลงสนามวิจัย ซ่ึงจะเปน
ลักษณะการแกปญหาเฉพาะหนาท่ีผูวิจัยสามารถนํามาเขียนอภิปรายในการสรุปผลการวิจัยได           
โดยมีกลุมผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวม   
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา การจดบันทึกภาคสนาม และ
การวิเคราะหเอกสาร เพื่อนําไปสูการเสนอขอสรุปในบริบทท่ีศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ซ่ึงเปนการศึกษาปรากฏการณจากมุมมองและการให
ความหมายของคนท่ีอยูในปรากฏการณ เปนวิธีการวิจัยท่ีเนนปรากฏการณทางสังคม โดยยึด
หลักการทําความเขาใจส่ิงตางๆ ไมวาจะเปน คานิยม ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ จากมุมมองของคน
ในสังคมนั้นเอง ไมใชเปนการทดสอบสมมติฐานของผูวิจัย เนนไปท่ีการเก็บขอมูลเปนรายละเอียด
ของกลุมตัวอยางอยางเจาะจง แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการตีความหมายและความสัมพันธของ
การกระทําของมนุษยและส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น  โดยใชวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย 
เชน การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุม
สนทนา  การจดบันทึกภาคสนาม และการวิเคราะหเอกสาร  เปนการศึกษาเชิงอุปมานเปนหลัก  
ศึกษาวิจัยภาคสนามในการแสวงหาความรู โดยพิจารณาปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอมตาม
ความเปนจริงในมิติตางๆ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนี้จะสนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด ความหมาย 
คานิยม หรือความเช่ือของบุคคลนอกเหนือไปจากขอมูล เชิงปริมาณ และเนนการวิเคราะหขอมูล
โดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนานี้ เปนวิธีการวิจัยท่ีเนน
ปรากฏการณในสังคมมากกวาท่ีจะเปนการทดสอบสมมติฐานของผูวิจัย เนนไปที่การเก็บขอมูลท่ี
เปนรายละเอียดของกรณีศึกษาอยางเจาะลึก และนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการตีความหมายและ
ความสัมพันธของการกระทําของมนุษยและส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน (LÖwstedt & Stjernberg, 2006; 
Creswell, 2008; สุภางค  จันทวานิช, 2545)   
 ดังนั้นการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ศึกษาวัฒนธรรม
องคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  และเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอพื้นท่ีวิจัยผูวิจัยจะใชนาม
สมมติของช่ือจังหวัด อําเภอ ตําบล และโรงเรียน โดยสมมติวาช่ือจังหวัดรมเย็น  อําเภอเปนสุข  
ตําบลเปนสุข  และโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
1. พื้นท่ีวิจัย  
 การเลือกสนามหรือพื้นท่ีวิจัย  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากตอการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีตรงและ
เพียงพอสําหรับการอธิบายปรากฏการณท่ีตองการศึกษา  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกพื้นท่ีวิจัย อยาง
รอบคอบ ซ่ึงโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้น มีความสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  



ปญหาการวิจัย  และกรอบแนวคิดในการวิจัย   มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเร่ืองท่ีวิจัย คือ เปนตัวอยาง
ท่ีสามารถหาขอมูลไดหลากหลาย เอ้ือตอการวิเคราะหและนําไปสูความเขาใจประเด็นการวิจัยอยาง
ดีท่ีสุด ไมวาจะเปนขอมูลสนับสนุนหรือขัดแยงกับแนวคิดการวิจัยก็ตาม  และใหขอมูลท่ี
หลากหลายเพียงพอสําหรับการวิเคราะห  

โดยพ้ืนท่ีวิจัยคร้ังนี้เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3  
ซ่ึงเลือกอยางเจาะจง (purposive sampling)  จํานวน 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ซ่ึงเปน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูกลางชุมชน อยูใกลถนนหลักของอําเภอ และอยูหาง
จากท่ีวาการอําเภอประมาณ 500 เมตร แตอยูคนฟากถนน  มีลักษณะทางกายภาพตรงตามท่ีกําหนด
ไวคือ  เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงไดรับรางวัลในปการศึกษา 2536 โดยมีมาตรฐานการจัด
การศึกษา 6 ดาน คือ 1)  ดานคุณภาพนักเรียน ซ่ึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นสงผลใหนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีสุขภาพ
แข็งแรง จิตใจแจมใส และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 2) ดานการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ เปนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน การ
ผลิต การใช การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการ
พัฒนาแหลงเรียนรู 3) การบริหารการจัดการเปนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน การบริหารงบประมาณและการบริการ 
และการบริหารงานอาคารสถานท่ี  4)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน โดย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นเนนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัดการศึกษา
และมีสวนรวมของโรงเรียน ตอการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน  5) บุคลากรและการบริหารงาน
บุคลากร  คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน และการ
บริหารงานบุคลากร 6) ความดีเดนของโรงเรียน โรงเรียนมี โครงการ/กิจกรรมดีเดนและผลงานจาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมดีเดน โรงเรียนยังมีความโดดเดน (outstanding school) เปนท่ียอมรับ
ท่ัวไปในดานความเปนเอกลักษณ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็ง และมี
ความเปนมาท่ียาวนาน ไดรับรางวัลเกียรติยศตางๆ เชน โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน โรงเรียน
เงินกูธนาคารโลก โรงเรียนศูนยเครือขายการเรียนรู โรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนยอดนิยม เปนตน 
มีลักษณะโครงสรางและภารกิจท่ีสนับสนุนใหเกิดปรากฏการณทางวัฒนธรรมองคการท่ีเปน
รูปแบบดีงามและมีลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง มีความพรอมและสอดคลองกับการพัฒนา
โรงเรียนสูความมีประสิทธิผล มีรูปแบบวัฒนธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนศูนยรวมเครือขาย
แหลงเรียนรูกลุมสาระตางๆ สามารถเปนแบบอยาง เปนแหลงเรียนศึกษาดูงานแกโรงเรียนหรือ



สถานศึกษาอ่ืนๆ นอกจากนี้ เพื่อเปนการยืนยันความโดดเดนของโรงเรียนผูวิจัยก็ไดศึกษา
เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงโรงเรียนไดรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ)  ดานนักเรียน  ดานครู และ
ดานผูบริหาร รวม 14 มาตรฐาน 53 ตัวบงช้ี โดยดานนักเรียนนั้น อยูในระดับดีมาก 5 มาตรฐาน 
ไดแก มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  มาตรฐานท่ี 2 นักเรียน
มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มาตรฐานท่ี 3 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา มาตรฐานท่ี 6 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  และมาตรฐานท่ี 7 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  และระดับดี 2  มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 4 นักเรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน  และมาตรฐานท่ี 5 นักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ผลการ
ประเมินดานครูอยูในระดับดีมาก 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถ
ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ และอยูในระดับดี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 9 ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนนักเรียนเปนสําคัญ  ผลการ
ประเมินดานผูบริหาร  อยูในระดับดีมากท้ัง 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 10 ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มาตรฐานท่ี 11 โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสราง และ
การบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  มาตรฐานท่ี 12 โรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  มาตรฐานท่ี 13 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู  และมาตรฐานท่ี 14 
โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  (กลุมบริหาร
วิชาการ, 2549)  
 โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น ไดมาจากการสืบเสาะโรงเรียนท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนด   
จากการสัมภาษณศึกษานิเทศกในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3 จํานวน 3 คน เพื่อ
ขอใหระบุช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน และมีความโดดเดน คนละ                   
1 โรงเรียน ซ่ึงเม่ือไดรายช่ือโรงเรียน 3โรงเรียน ท่ีอยูในเกณฑท่ีกําหนดแลว  ผูวิจัยจึงศึกษาบริบท
ท่ัวไปของโรงเรียนท้ัง 3 แหง ทําใหไดขอสรุปเชิงประจักษ แลวตรวจสอบเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงาน และรางวัล เกียรติยศตางๆ ของแตละโรงเรียนประกอบกัน ซ่ึงสาเหตุท่ีเลือกโรงเรียน
เปนสุขพิทยาคมนั้น มีเหตุผลสําคัญ คือ โรงเรียนมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย ทาง
โรงเรียนมีความยินดีและผูอํานวยการโรงเรียนอนุญาตใหผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
ได  และผูวิจัยมีความสะดวกในการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนนั้นอยู



หางจากบานของผูวิจัยเพียง  40  กิโลเมตร ซ่ึงถือวาไมไกลมากสําหรับการจะเดินทางไป - กลับ  แต
สวนใหญแลวผูวิจัยจะพักในบานพักใกลโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เพื่อสังเกตและพูดคุยกับผูคน            
ในละแวกใกลเคียงโรงเรียน หรือทํากิจกรรมตางๆ หลังเลิกเรียนกับเพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อใหได
ขอมูลมากท่ีสุด 
 
2. การเขาสูพื้นท่ีวิจัย 
 หลังจากเลือกพื้นท่ีวิจัยแลว  ผูวิจัยจึงสรางแนวคําถาม (guideline) เพื่อใชเปนแนวทาง
การศึกษากอนลงพื้นท่ีจริง  โดยขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา กอนนําไปใชเปน
แนวทางในการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีวิจัยโดยมีความยืดหยุนในการนําไปใชตามสถานการณ               
ท่ีเหมาะสม โดยตัวอยางแนวคําถามในการสัมภาษณแบบเปนทางการนั้นปรากฏในภาคผนวกของ
งานวิจัย  ซ่ึงในการเก็บขอมูลคร้ังนี้นั้นสวนใหญแลวผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม การ
วิเคราะหเอกสาร และเนนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ รวมกับวิธีการอ่ืนๆ เพื่อใหไดขอมูล
ครอบคลุมทุกประเด็นของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย ถือเปนเครื่องมือหลักท่ีสําคัญท่ีสุด  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีการเตรียม
ความพรอมกอนการลงพื้นท่ีวิจัย เร่ิมต้ังแตการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ และ
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา และเม่ือผูวิจัยสอบเคาโครง
วิทยานิพนธผานเรียบรอยแลว ก็เร่ิมดําเนินการกอนลงพื้นท่ีวิจัยจริง โดยการศึกษาบริบทของ
โรงเรียนท่ีวิจัย ท้ังจากเอกสารบางสวนท่ีสามารถหาได  จากการสัมภาษณพูดคุยกับคนท่ีเคยอยูใน
โรงเรียนนั้นมากอน หรือรูจักโรงเรียนดี และศึกษาขอมูลจากเว็บไซตของโรงเรียน เพื่อใหเขาใจ
เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนมากข้ึน และเรียนรูวัฒนธรรมองคการและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
เพื่อท่ีจะทําตัวใหกลมกลืนกับบุคลากรในโรงเรียนใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว ไมตองใชเวลาในการปรับตัวมาก นอกจากน้ีก็เตรียมแผน
กําหนดการในการลงพ้ืนท่ีวิจัย และ เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยใหมีความพรอม  เชน 
อุปกรณจดบันทึก กลองถายรูป กลองถายวีดีโอ รวมท้ังของท่ีระลึกเพื่อมอบใหแกโรงเรียนดวย 
 ซ่ึงเม่ือผูวิจัยไดเตรียมความพรอมท้ังดานแนวคิดทฤษฎีและการเรียนรูเกี่ยวกับบริบทของ
โรงเรียนเพื่อการปรับตัว ผูวิจัยก็ดําเนินการเพ่ือเขาสูโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม โดยนําหนังสือจาก
คณะศึกษาศาสตร เสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลโดยใหผูวิจัยเปนเสมือน
บุคลากรคนหนึ่งในโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดนําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการ ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2551  ซ่ึงถือเปนวันแรกของการเขาสูพื้นท่ีวิจัย และเปนคร้ังแรกท่ีพบกับผูอํานวยการของโรงเรียน 
ซ่ึงผูวิจัยก็ไดแนะนําตนเองใหทราบวาเปนใคร และจะมาเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย ซ่ึงทางผูอํานวยการ



ก็ไดพูดคุย เกี่ยวกับประวัติผูวิจัย ความเปนมาและวัตถุประสงคของการวิจัย  และเรียกครูท่ีเกี่ยวของ
มารวมใหความชวยเหลือผูวิจัย ท้ังในดานบานพักและโตะทํางานในโรงเรียน รวมทั้งภาระหนาท่ี
ตางๆ ท่ีจะใหผูวิจัยไดรวมปฏิบัติในโรงเรียน  และเพื่อใหผูวิจัยไดมีสวนรวมและเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียน ทางผูอํานวยการจึงไดขอใหผูวิจัยชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
6/1 และ 6/2 ดวย  รวมท้ังหมด 8 ช่ัวโมงตอสัปดาห เปนระยะเวลาตามท่ีผูวิจัยมาเก็บขอมูล และ
ยังใหชวยติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัยโดยไมคิดคาใชจายดวย ซ่ึงนักเรียนสวนใหญ
เปนลูกของครูและบุคลากรในโรงเรียน  ผูวิจัยก็ไดใหความรวมมือ ชวยเหลือและยินดีท่ีไดรวมงาน
กับทางโรงเรียน และนอกจากนี้ผูวิจัยตองรวมเปนครูท่ีปรึกษา ดูแล ชวยเหลือนักเรียนรวมกับเพื่อน
ครูคนอ่ืนๆ และตองลงเวลาปฏิบัติราชการ เหมือนครูทุกคนในโรงเรียน  ถาจะเขาออกโรงเรียนก็
ตองขออนุญาต รวมท้ังการปฏิบัติตนทุกอยางเหมือนครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน โดยไมมี
ขอยกเวน เพ่ือใหคณะครู นักเรียนและคนในชุมชนเกิดความไววางใจ และยอมรับผูวิจัยในฐานะท่ี
เปนคนใน วิธีการสรางความสัมพันธ (rapport) นี้ เร่ิมข้ึนต้ังแตวันแรกท่ีเขาสูโรงเรียน และไดพบปะ
นักเรียนและครู  และไดมีการปฐมนิเทศผูวิจัยรวมกับเพื่อนครูท่ียายมาใหมอีก  3 คน  โดย
กระบวนการปฐมนิเทศนั้นถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผูบริหารทุกคน รวมกับหัวหนากลุมสาระฯ 
และหัวหนางานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตองเขารวม เพื่อแนะนําโรงเรียน แนะนําบุคลากร และแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน ซ่ึงถือเปนการใหบุคลากรใหมนั้นไดเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนดวย              
ซ่ึงในการเขารับการปฐมนิเทศนั้นผูวิจัยไดเรียนรูหลายอยางเก่ียวกับการวางตัว แนวปฏิบัติ และ
วัฒนธรรม  ซ่ึงทําใหการปรับตัวของผูวิจัยนั้นเปนไปอยางรวดเร็วมากข้ึน หลังจากน้ันหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรก็นําผูวิจัยไปท่ีหองพัก ในกลุมสาระฯ เพ่ือแนะนําบุคลากรในกลุมซ่ึง
ผูวิจัยจะตองรวมงานและประสานงานดวยอยางใกลชิด โดยในวันแรกนี้ผูวิจัยรูสึกวาตนเองเปน
บุคคลท่ีครูและบุคลากรหลายคนในโรงเรียนใหความสนใจและตองการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรหลายคนกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนั้นจึงมีคนเขาหาผูวิจัย
จํานวนมาก ทําใหผูวิจัยรูสึกสนิทสนมกับบุคลากรต้ังแตวันแรกท่ีเขามาในโรงเรียน  และในวัน
ตอมาผูวิจัยก็ไดพบปะพูดคุย แนะนําตัวกับนักเรียนท่ีหนาเสาธง ซ่ึงก็ไดรับความสนใจเปนอยางมาก 
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยซ่ึงหลายคนไมเคยไดเรียนรูมากอน  การที่ไดชวยสอนนักเรียนนั้นทําใหผูวิจัยได
ใกลชิดและสนิทสนมกับนักเรียนมากข้ึน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  นั้นเปนบุคคล
สําคัญท่ีจะทําใหผูวิจัยไดทราบขอมูลของโรงเรียนมากข้ึน เนื่องจากนักเรียนเหลานี้เรียนอยูท่ี
โรงเรียนมา 6 ป เห็นการเปล่ียนแปลงและมีสวนรวมในกิจกรรมตางมากพอสมควร  ซ่ึงในชวง
ระยะแรกของการลงพื้นท่ีวิจัยนั้นถือเปนระยะของการปรับตัวและเรียนรูบุคลากร วัฒนธรรม และ
แนวปฏิบัติของโรงเรียน เพื่อสรางความคุนเคยและความไววางใจจากบุคลากร ซ่ึงผูวิจัยใชเวลา



เกือบ 1 เดือน กวาท่ีจะไดรับความไววางใจจากทุกคน ในโรงเรียน ซ่ึงสัญญาณท่ีบอกใหทราบก็คือ 
การท่ีบุคลากรในโรงเรียนชวนผูวิจัยไปรับประทานอาหารกลางวันดวยกัน และพูดคุยกับผูวิจัย
เกี่ยวกับขอมูลของตนเอง เชน ครอบครัว  ความรัก  การทํางาน หรือแมแตเร่ืองความเปนมาของ
โรงเรียน และทางโรงเรียนใหผูวิจัยสามารถเขารวมรับฟงในการประชุมผูบริหาร ซ่ึงบุคลากรปกติ
ไมมีสิทธ์ิเขาได หรือแมแตการประชุมพิจารณาความดีความชอบ ผูวิจัยก็สามารถเขารวมสังเกต
บรรยากาศการประชุมพิจารณาได  และในชวงหลังเลิกเรียนก็จะมีบุคลากรบางคนชวนผูวิจัยไป
เยี่ยมบานตนเอง หรือเดินตลาดดวยกัน ซ่ึงในชวงแรกน้ันผูวิจัยจะสนิทสนมกับบุคลากรในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรมากท่ีสุด เพราะตองอยูหองทํางานเดียวกัน รับประทานอาหารกลางวัน
ดวยกัน และพูดคุยเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร หรือเรียกวาพูดภาษาเดียวกันและผูวิจัยก็ใช
บุคลากรในกลุมสาระฯ คณิตศาสตรท่ีผูวิจัยสนิทสนมนี้ เช่ือมโยงสูการสรางมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืนๆ ในโรงเรียน จนไดรับความไววางใจจากทุกคนในโรงเรียน ใหสามารถเก็บขอมูลได
อยางลึกซ้ึงตามประเด็นท่ีศึกษาในท่ีสุด  ซ่ึงท้ังนี้ก็อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การวิจัยและการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบตั้งแตวันแรกท่ี
แนะนําตัวท่ีหนาเสาธงแลว  ซ่ึงทําใหเจาของพื้นท่ีเห็นวางานวิจัยนี้มีประโยชนและไมสงผลกระทบ
ใดๆ ตอโรงเรียน และอีกเหตุผลนั้นก็อาจเนื่องมาจากการท่ีผูวิจัยวางตัวดี มีมนุษยสัมพันธ สามารถ
เขากับทุกกลุมในโรงเรียน และ ท่ีสําคัญตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียนนั้น ผูวิจัยจะอยูในบทบาทของ
ผูรับฟงท่ีดี ซ่ึงเม่ือไดพูดคุยกับใครแลวก็จะไมเพิ่มเติม หรือขยายความในประเด็นซ่ึงอาจนําไปสู
ความขัดแยงและความเสียหายแกใคร  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดใหความไววางใจและมีความยินดี
ใหผูวิจัยไดรวมเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจนงานวิจัยสําเร็จลงดวยดี 
 
3. แหลงขอมูล   
 แหลงขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มี 2 แหลงหลักๆ คือ 1) ผูใหขอมูลหลัก (key informant)  ผูให
ขอมูลหลักในการวิจัยคร้ังนี้ไดมาโดยวิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical  sampling) (Strauss & Corbin, 1998)  ซ่ึง
ไม มีการกําหนดลักษณะเฉพาะของผู ใหขอมูลหลักลวงหนา  แตจะเปนผู ที่ทรงความรู  
มีประสบการณ  มีแนวความคิดท่ีนาสนใจในโรงเรียนหรือในชุมชน หรือเปนผูรูในชุมชน ซ่ึง
ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูปกครอง  นักเรียนและชุมชน  และ 2) แหลงขอมูลอ่ืนท่ีไมใชบุคคล ไดแก เอกสารตางๆ  กิจกรรม  
สภาพแวดลอม  ซ่ึงในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยไดขอมูลในระดับตนๆ จากครูและบุคลากร กอนที่
จะเขาสูผูบริหารของโรงเรียน โดยผูใหขอมูลหลักทุกคนใหความรวมมือในการเก็บขอมูลคร้ังนี้เปน
อยางดี ท้ังเอกสาร และการพูดคุยสัมภาษณ  โดยเฉพาะบุคลากร ท่ีอยูมานาน เห็นการเปล่ียนแปลง



ตางๆ มามาก ก็สามารถใหขอมูลกับผูวิจัยไดอยางละเอียดในทุกปรากฏการณ  ซ่ึงก็ถือวาผูใหขอมูล
หลักทุกคนตางก็ใหความรวมมือในการใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแกผูวิจัย ซ่ึงทุกคนมีทาทาง
ตื่นเตนท่ีไดมีบทบาทในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของวิจัย  ในครั้งนี้ ซ่ึงผูใหขอมูลหลักแตละคนก็มี
ความรู และประสบการณท่ีตางกัน ทําใหผูวิจัยไดขอมูลครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย แต
ถึงอยางไรก็ตามก็ยังคงมีผูใหขอมูลบางคน ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกโรงเรียน ผูวิจัยตองใชเวลา
คอนขางนานในการพูดคุยสัมภาษณ เนื่องจากบุคคลเหลานั้นมักจะมีเร่ืองเลา เร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับ
โรงเรียนคอนขางมาก รวมท้ังบางคร้ังก็จะคุยออกนอกประเด็นท่ีผูวิจัยถาม ซ่ึงผูวิจัยก็ตองใชเทคนิค
ในการสัมภาษณและพยายามเปนผูฟงท่ีดี เพราะเช่ือวาในขอมูลจํานวนมากน้ันอาจจะมีนัยบางอยาง
ท่ีทําใหสามารถนําสูการตีความสรางขอสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยได ซ่ึงผูใหขอมูลแตละ
คนท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณนั้น ลวนเปนคนท่ีมีความรู และประสบการณเกี่ยวกับโรงเรียน แตโดย
พื้นฐานดานอุปนิสัย ใจคอ และบุคลิกลักษณะท่ีตางกัน ทําใหบางคร้ังผูวิจัยก็ตองปรับตัวใหอดทน
และสามารถรับฟงขอมูลทุกอยางอยางครบถวน โดยปราศจากอคติสวนตัว  ซ่ึงในการเก็บขอมูลคร้ัง
นี้เนื่องจากผูวิจัยนั้นตองอยูรวมกับบุคลากรและผูใหขอมูลหลักทุกวันต้ังแตเชาจนเย็น ดังนั้นใน
หนึ่งวันอาจมีการพูดคุยกับผูใหขอมูลหลักเหลานั้นหลายๆ รอบ  และหลายๆ คน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ
การท่ีผูวิจัยนัดหมายเพื่อพูดคุยลวงหนา หรืออาจจะไดขอมูลจากการพูดคุยกันขณะทํางานหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนรวมกัน ซ่ึงบางคร้ังผูใหขอมูลเองก็ไมรูตัววาส่ิงท่ีผูวิจัยกําลังพูดคุยดวยนัน้เปน
การเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย แตอาจคิดวาเปนการพูดคุยกันตามปกติ แตแทจริงแลวในการพูดคุยนั้นก็
สามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยอยางมาก  สวนการสัมภาษณอยางเปนทางการนั้นก็จะ
มีการนัดหมายลวงหนา เพื่อความพรอมของผูใหขอมูลหลักเปนสําคัญ  
 
4. การเก็บขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบลงภาคสนาม ยืดหยุนและสามารถ
เปล่ียนแปลงไดในระหวางท่ีเก็บขอมูล  การสังเกตแบบมีสวนรวมไดมีบทบาทท่ีสําคัญมากในการ
เก็บขอมูล รวมกับวิธีการอ่ืนๆ  เพื่อขอจํากัดอยางเดียวก็คือ ขอมูลตองมีมุมมองจากเหตุการณ และ
เปนปากเปนเสียงของคนท่ีกําลังศึกษา (Strauss & Corbin, 1994) ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลอยาง
ละเอียดครบถวนเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยและปญหาการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการในการรวบรวมขอมูล 5 วิธีการหลัก คือ การสังเกตแบบ
มีสวนรวม (participant  observation)  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant  observation)  
การสัมภาษณเชิงลึก (in-dept  interview) การจัดกลุมสนทนา (focus group  discussion)  และการ
วิเคราะหเอกสาร (document  analysis)   



ซ่ึงในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเร่ิมศึกษาขอมูลบริบทของโรงเรียนต้ังแตเดือน 
ตุลาคม 2551  และเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนท่ีวิจัยโดยการรวมเปนสวนหนึ่งของบุคลากร              
ในโรงเรียนต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึงเดือนสิงหาคม 2552 ในชวงเวลาท่ีเก็บขอมูล                 
ในโรงเรียนนั้น ผูวิจัยก็ทําการวิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีไดในแตละชวงอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเม่ือออก
จากพื้นท่ีวิจัยแลวก็พบวามีขอมูลบางอยางท่ีตองเก็บเพิ่มเติมโดยเอกสารหรือการสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัย
ก็ไดเขาไปขอขอมูลเหลานั้นเปนระยะๆ จนกระท่ังขอมูลท่ีไดนั้นมีความเพียงพอหรือถึงจุดอ่ิมตัว 
ซ่ึงกระบวนการตางๆ เหลานี้เสร็จส้ินในเดือนกันยายน 2552  ซ่ึงถือวาโรงเรียนมีการปฏิบัติงานครบ
ตามวงจรวิถีชีวิตในปการศึกษานั้น ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยจาก
กลุมผูใหขอมูลนั้นผูวิจัยไดใชวิธีรวบรวมขอมูล ท้ัง 5 วิธีการรวมกัน ตามความเหมาะสมของผูให
ขอมูล และวัตถุประสงคของผูวิจัยโดย  

การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant  observation) นั้นเปนวิธีการท่ีผูวิจัยใชมากท่ีสุด             
ในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เนื่องจากผูวิจัยรวมปฏิบัติงานและเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนดังนั้นจึง
ไดรับความไววางใจใหเขารวมในเกือบทุกกิจกรรมของโรงเรียน ตั้งแตกาวแรกท่ีเขามาในโรงเรียน 
โดยการลงเวลาปฏิบัติราชการ แลวรวมปฏิบัติหนาท่ีครูเวรหนาประตูโรงเรียน กอนท่ีจะเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ผูวิจัยตองเขารวมทุกวันเปนกิจวัตรอยูแลว  สวนกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีใชการสังเกตแบบมีสวนรวม เชน การรวมประชุมของกลุมงานตางๆ โดยเฉพาะกลุมงาน
บริหารวิชาการท่ีมีการประชุมทุกคาบสุดทายของวันพฤหัสบดี  การรวมประชุมกลุมสาระฯ และเขา
รวมการประชุมประจําเดือนของบุคลากรทั้งโรงเรียน  นอกจากนี้ก็ยังรวมสังเกตการทํากิจกรรมใน
โครงการตางๆ เชน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การอบรมคอมพิวเตอร  กิจกรรมไหวครู  
กิจกรรมปฐมนิเทศ  ปจฉิมนิเทศ การเล้ียงรับ เล้ียงสง   การเยี่ยมคลอด งานฉลองปใหม  การประชุม
ผูปกครอง การเลือกต้ังประธานนักเรียน  เปนตน  นอกจากน้ียังไดรวมในพิธี ประเพณีสําคัญของ
โรงเรียนและชุมชน เชน งานผาปาโรงเรียนเพื่อสรางโรงอาหารหลังใหม  งานบุญกฐินของอําเภอ 
เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ผูวิจัยไดเขารวมและเก็บขอมูลท่ีสามารถสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม
องคการ ท้ังในดานบริบท คานิยม แนวปฏิบัติ วิถีชีวิต เปนตน โดยทําการบันทึกภาพ  บันทึกวีดีโอ  
บันทึกเทป  และจดบันทึก  ซ่ึงผูวิจัยทําการจดบันทึกท้ังในขณะท่ีเขารวมสังเกตในกิจกรรมนั้นๆ 
และบางคร้ังท่ีไมสะดวกก็จะทําการบันทึกหลังจากเลิกกิจกรรมแลว  หรือในบางกิจกรรมท่ีตองการ
ความไววางใจอยางมาก เนื่องจากอาจเปนความลับของโรงเรียน ผูวิจัยก็จะจําและนํามาจดบันทึก
เม่ือลับตาบุคลากรแลว  ซ่ึงในการสังเกตแบบมีสวนรวมนั้นผูวิจัยไดทําการจดบันทึกเหตุการณ
ประจําวัน (diary) เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป     



นอกจากนี้ ผู วิ จัยได เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไม มีสวนรวม  (non-participant  
observation) ซ่ึงในการลงพ้ืนท่ีคร้ังนี้นั้นใชวิธีการนี้ไมมากนัก เนื่องจากสวนใหญแลวผูวิจัย
สามารถเขารวมสังเกตกิจกรรมของโรงเรียนเกือบทุกกิจกรรม อาจมีบางกิจกรรมท่ีไมสามารถเขา
ไปมีสวนรวมได เชน การจัดการเรียนการสอนของครูในหองเรียน ซ่ึงผูวิจัยก็ใชการสังเกตแบบไมมี
สวนรวม โดยดูจากพฤติกรรมของนักเรียน  สังเกตการเขาสอนและเลิกสอนตรงเวลา เปนตน หรือ
การประชุมลับสุดยอดของผูบริหาร ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับขอมูลของโรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงไม
สามารถเขารวมสังเกตการณประชุมได  เปนตน  

และอีกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชมากในการวิจัยครั้งนี้คือ การสัมภาษณเชิงลึก                 
(in-dept  interview) ซ่ึงในการสัมภาษณนั้นสวนมากแลวจะใชรูปแบบการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (informal  interview) มากกวาการสัมภาษณแบบเปนทางการ เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการน้ันสวนใหญแลวจะเปนขอมูลทางดานคานิยม ความเช่ือ แนวคิด หรือวิถีชีวิต
ของคนในโรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดขอมูลเหลานี้มาโดยการพูดคุยอยางไมเปนทางการ ซ่ึงจะทําให
ผูใหขอมูลหลักนั้นสามารถอธิบายแนวคิด วิถีชีวิต คานิยมตางๆ ท่ีผูวิจัยตองการศึกษาออกมาอยาง
อิสระ โดยผูวิจัยพยายามพูดคุยใหตรงประเด็นท่ีตองการทราบจริงๆ เพ่ือไมใหเกิดการคุยออกนอก
เร่ืองมากเกินไป  ซ่ึงขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการนี้บางคร้ังก็ไดจากการเดินสวนทาง
กันแลวพุดคุยซักถามกันเพียงเล็กนอย  แตสวนใหญแลวผูวิจัยจะนัดหมายและขอสัมภาษณพูดคุย
อยางไมเปนทางการในชวงระยะเวลาประมาณ 30 นาที ท่ีวางเวนจากการสอน  ซ่ึงก็ไดรับความ
รวมมือท่ีดีจากผูใหขอมูลหลัก  หรือแมแตบางคร้ังท่ีผูวิจัยออกไปสัมภาษณประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเปนขาราชการบํานาญ ก็พูดคุยเกี่ยวกับท่ีไปท่ีมาของโรงเรียน การ
เปล่ียนแปลงตางๆ และวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน โดยที่ผูวิจัยและผูใหขอมูลนั้นเดินคุยกันไป
บริเวณสวนหลังบาน ซ่ึงมีตนไมนานาพันธุ ในบางตอนก็พูดถึงโรงเรียน บางตอนก็พูดเกี่ยวกับ
ตนไม ซ่ึงผูวิจัยเองก็แสดงความสนใจในส่ิงท่ีผูใหขอมูลหลักไดนําเสนอ แตก็พยายามไมใหออก
นอกประเด็นมากนัก  ซ่ึงก็ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง กวาการสัมภาษณจะเสร็จส้ินลง ซ่ึงนี่ก็เปน
เพียงตัวอยางหนึ่งของการสัมภาษณอยางไมเปนทางการท่ีผูวิจัยเองก็ตองสรางความไววางใจแกผูให
ขอมูลคอนขางมาก ตองใชความอดทน เปนนักฟงท่ีดี และตองใชเวลาพูดคุยคอนขางนาน  สวนการ
สัมภาษณบุคลากรในโรงเรียนนั้นก็ไมคอยมีปญหาเนื่องจากทุกคนก็ทราบบทบาทและวัตถุประสงค
ของผูวิจัยดี และสามารถพบเจอกันทุกวันอยูแลว ผูวิจัยจึงไดรับความรวมมืออยางดี  ซ่ึงในการ
สัมภาษณนั้นนอกจากจะไดขอมูลจากปากของผูใหขอมูลแลว ผูวิจัยยังสังเกตสีหนา ทาทาง แววตา 
เสียง และความรูสึกของผูใหสัมภาษณ ในขณะท่ีสัมภาษณดวย  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนประโยชน
สําหรับการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย ซ่ึงอยางท่ีกลาวไปแลววาการสัมภาษณแตละครั้งนั้น  มีชวงเวลาไม



เทากัน โดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 30 – 90 นาที  หรือในบางกรณีก็มีการขอพูดคุยหลายๆ คร้ัง 
ในหลายๆ เร่ือง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประสบการณท่ีผูใหขอมูลหลักตองการถายทอดใหกับผูวิจัย โดยใน
การสัมภาษณนั้นผูวิจัยจะไมช้ีนําท้ังทางตรงและทางออมเพ่ือใหผูใหขอมูลตอบไปในแนวทางท่ี
ผูวิจัยตองการ  ผูวิจัยทําการตรวจสอบความเขาใจใหตรงกันกับผูใหขอมูลหลัก และสรุปประเด็น
ตามแนวคําถามเปนระยะๆ พรอมท้ังสังเกตพฤติกรรมในการใหขอมูลของผูใหขอมูลหลักไปพรอม
กัน เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย ซ่ึงในการสัมภาษณนั้นอุปกรณท่ีสําคัญ  ท่ีผูวิจัย
ตองใชเพื่อบันทึกขอมูล คือ เคร่ืองบันทึกเสียง โดยผูวิจัยจะขออนุญาตทําการบันทึกขอมูลการให
สัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักกอนที่จะดําเนินการสัมภาษณ 

และเพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยในดานของทัศนะ ความคิด วิธีการ 
มองโลก และมูลเหตุจูงใจของผูใหขอมูล  มากยิ่งข้ึน รวมท้ังไดแนวคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกันจากบุคลากรท่ีหลากหลาย ผูวิจัยก็ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย การจัดกลุม
สนทนา (focus group  discussion)  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชการจัดกลุมสนทนาของผูใหขอมูล 
ท้ังผูบริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและนักเรียน  ซ่ึงเปนกลุมท่ีมี
ประสบการณและภูมิหลังท่ีคลายคลึงกัน ท้ังนี้เพ่ือใหผูรวมสนทนามีความสบายใจท่ีจะพูดคุยและ
แสดงทัศนะของตน  ซ่ึงบรรยากาศในการจัดกลุมสนทนานั้นจะอาศัยบรรยากาศและพลวัตของกลุม 
กระตุนใหคนแสดงความคิดเห็นออกมาใหมากท่ีสุด  ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการสราง การ
เปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน  ซ่ึงผูวิจัยทําการจัดกลุมสนทนาผูให
ขอมูลหลัก โดยการจัดแบบเปนทางการจํานวน 2 คร้ัง โดยมีผูเขารวมจํานวนครั้งละ 40 คน  และ
นอกจากนั้นเพื่อใหไดขอมูลในกลุมผูใหขอมูลหลักประเภทเดียวกัน ผูวิจัยก็นั่งจัดกลุมสนทนากลุม
ยอยอีกจํานวน 4 คร้ัง โดยแบงเปน กลุมครูและบุคลากร  นักเรียน  ผูปกครอง  และผูบริหาร ซ่ึงจะ
เปนลักษณะการจัดกลุมคุยกันโดยมีผูเขารวมคร้ังละ 8-10 คน โดยผูวิจัยไมไดจัดในลักษณะท่ีเปน
ทางการมาก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากท่ีสุด ผูวิจัยใหประเด็นในการสนทนาแลวใหทุกคนท่ี                
เขารวมไดระดมสมองกัน พูดคุยกันและนําเสนอแนวความคิด หรือขอคิดเห็น ซ่ึงตางก็จะมีมุมมอง
ท่ีแตกตางกัน ในดานผูบริหาร ผูสอน ผูปกครอง และนักเรียน แลวผูวิจัยจึงสังเคราะหขอสรุปจาก
การจัดกลุมสนทนาอีกคร้ังหนึ่ง   

นอกจากนี้วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยตองทําทุกวันท่ีเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียนคือ การจดบันทึกภาคสนาม (field notes) โดยทําการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกต ท้ัง
การบันทึกยอ และการบันทึกภาคสนาม ซ่ึงมีรูปแบบการบันทึก 3 สวน คือ การบันทึกส่ิงท่ีสังเกต
ไดตามความเปนจริง การตีความเบ้ืองตน และการกลาวถึงระเบียบวิธีท่ีใช นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการ



บันทึกประจําวันซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการวิจัยไดท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงในการบันทึก
ภาคสนามนั้นผูวิจัยทําการแยกประเภทของขอมูลเพื่อใหสะดวกตอการวิเคราะหขอมูล   

และวิธีการสุดทายท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้คือ การวิเคราะหเอกสาร (document  
analysis)  โดยท่ัวไป มักจําแนกเอกสารออกเปน เอกสารช้ันตน และเอกสารชั้นรอง  เอกสารช้ันตน
คือเอกสารที่เปนขอมูลหรือหลักฐานท่ีเปนตนฉบับ เชน จดหมายเหตุ  กฎหมาย  บันทึก  ประกาศ 
เปนตน  สวนเอกสารช้ันรองคือขอมูลหลักฐานท่ีมีผูรวบรวมไวแลว  ซ่ึงผูวิจัยไดทําหนังสือเพื่อขอ
ยืมเอกสารทางราชการของโรงเรียนในกรณีท่ีเอกสารน้ันคอนขางเปนทางการและเปนความลับ  
สวนเอกสารท่ีสามารถเผยแพรไดนั้นทางโรงเรียนก็ไดใหผูวิจัยนําไปถายเอกสารไดเลย  ซ่ึงเอกสาร
ท่ีนํามาวิเคราะหขอมูลนั้นมีหลากหลาย เชน ธรรมนูญโรงเรียน  คูมือโรงเรียน  พรรณนางานใน
กลุมงานท้ัง 4  คูมือนักเรียน บันทึกการประชุม  เอกสารการนิเทศติดตาม รายงานผลการประเมิน
ภายนอก  เอกสารขอบขายงานของกลุมงานท้ัง 4  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา สรุปขอมูล
โรงเรียนและสารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารโครงการตางๆ ของโรงเรียน  เอกสารขอมูลสถิติ
ตางๆ  เปนตน  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารลงในแบบฟรอมการ
วิเคราะหเอกสาร ซ่ึงจะใชผลจากการวิเคราะหเอกสารน้ีควบคูกับการเก็บขอมูลวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือทํา
การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย  
 ในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลในคร้ังนี้ นอกจากผูวิจัยจะไดขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยแลว 
ผูวิจัยเองก็ไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็งและเอ้ือตอความสําเร็จของโรงเรียน 
รวมทั้งไดเพื่อนรวมวิชาชีพอีกเปนจํานวนมาก  ซ่ึงกวาจะไดก็ตองใชความพยายามและอดทน           
อยางมากเพ่ือใหทุกคนยอมรับเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ดังนั้นการเก็บขอมูลคร้ังนี้สําเร็จลงดวย
องคประกอบหลายอยาง ท่ีสําคัญคือผูวิจัยไดสรางความสัมพันธ (rapport) แสดงความจริงใจ             
ใหความรวมมือชวยเหลือในการทํางานในโรงเรียนหรืองานสวนตัว และแสดงความเปนมิตรกับ 
ทุกคน โดยการทําตัวเปนผูฟงท่ีดี ไมขยายความตอในขอมูลท่ีได และทําตัวใหกลมกลืนกับบุคลากร
ในโรงเรียน  เพื่อใหไดขอมูลตามความเปนจริงมากท่ีสุด เพราะผูวิจัยคือเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีสุด               
ในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
5. การวิเคราะห ขอมูล 
 เม่ือไดขอมูลในแตละวัน ผูวิจัยพยายามจัดหมวดหมูของขอมูลตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย และบางขอมูลก็จัดหมวดหมูตามลักษณะวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมา เพื่อทําการวิเคราะหและ
สรุปขอมูล ซ่ึงผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละชวงเวลา และ
ก็ทําการวิเคราะหขอมูลอีกคร้ังเม่ือการเก็บขอมูลส้ินสุดลง โดยการวิเคราะหขอมูลนั้นไดอาศัย



สมมติฐานช่ัวคราว (working  hypothesis) จํานวนมาก ท่ีผูวิจัยคิดข้ึนเองอยูตลอดเวลาและผูวิจัยทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง โดยการวิเคราะหแบบอุปนัย (analytic induction) ตีความสรางขอสรุปขอมูลจาก
รูปธรรมหรือปรากฏการณท่ีมองเห็น ซ่ึงเม่ือไดเห็นรูปธรรมหรือเหตุการณหลายๆ เหตุการณ แลวก็
ลงมือสรางขอสรุป  ซึ่ง ผูวิจัยสรุปสิ่ง เหลานี้ตลอดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดย
ถือวา เปนสมมติฐานช่ัวคราว ท่ีผูวิจัยตองศึกษารวบรวมขอมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาท่ีอยูในพื้นท่ีวิจัย  
ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนนั้น ไดทําการบันทึกจําแนกออกเปน 6 ข้ันตอนในหน่ึงเหตุการณ
คือ ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร กับใคร เพราะอะไร มีความหมายวาอยางไร ในการกระทํา
ส่ิงตางๆ  ซ่ึงผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลควบคูไปกับการรวบรวมขอมูลตางๆ จากปรากฏการณ
หลายๆ อยาง และจากวิธีการรวบรวมขอมูลหลายๆ วิธี เพื่อมาพิสูจนและหาขอสรุปตอปญหานั้น 
ซ่ึงพอสรุปไดหรือขอมูลท่ีศึกษานั้นถึงจุดอ่ิมตัว ก็หาขอสรุปในเรื่องใหมตอไป ซึ่งสามารถ
ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยไดโดยตรง 
  
6. ระยะเวลาในการวิจัย 
 หลังจากท่ีได รับอนุมัติ ให ทําวิจัยแลว  ผูวิจัยก็ได ศึกษาบริบทของโรงเ รียนจาก
เอกสาร  ท่ีสามารถหาได  จากเว็บไซตของโรงเรียน และคําบอกเลาของคนท่ีทราบขอมูลเกี่ยวกบั
โรงเรียนในบางสวนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนการลงพืน้ท่ีและเปนการเตรียมปรับตัวของผูวิจยัเอง 
ในชวง เดือนตุลาคม 2551  แลวจากนั้นผูวิจัยก็ไดประสานกับโรงเรียนท่ีเปนพืน้ท่ีวจิัย และลงพ้ืนท่ี
เก็บขอมูลตั้งแตเดือน พฤศจกิายน 2551  ถึงสิงหาคม  2552  และเม่ือทําการวิเคราะหขอมูลก็พบวา                
มีขอมูลบางอยางท่ีตองเก็บเพิม่เติมโดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูใหขอมูลหลักบางคน ผูวิจยั
จึงเก็บเพิ่มเติมในชวงเดือน กนัยายน 2552 และทําการเขียนสรุปรายงานการวิจยั เพ่ือสอบวิทยานิพนธในเดือน 
ตุลาคม 2552  ซ่ึงรวมระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยัคร้ังนี้ ครบวงจรหนึ่งปการศึกษา
ของการปฏิบัติงานของโรงเ รียน  ซ่ึงทําให เห็นวิ ถี ชีวิตและกิจกรรมตางๆ  ท่ีดํา เนินไป
ในหนึ่ งปการศึกษานั้น 
  
7. การนําเสนอผลการวิจัย 
 หลังจากวิเคราะหขอมูลแลว ผูวิจัยก็นําผลการวิเคราะหขอมูลนั้นมาใชในการตอบคําถาม
การวิจัย  และอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  แลวนําเสนอ
ผลการวิจัยแยกเปนบทตามลําดับ  ดังนี้ บทท่ี 1 บทนํา  บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ               
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย   บทท่ี 4 บริบทของชุมชนและโรงเรียน  บทท่ี 5 วัฒนธรรมองคการใน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  และบทท่ี 6 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 



บทที่  4 
บริบทชมุชนและโรงเรียน 

 
 
 การศึกษาบริบทชุมชนและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงไดศึกษาจากการวิเคราะห
เอกสาร  การสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม  การพบปะสนทนาอยางไมเปนทางการ
กับผูท่ีเกี่ยวของท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การสัมภาษณเชิงลึก และการจัดกลุมสนทนา            
กับผูใหขอมูลหลัก  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจในขอมูลพื้นฐานของชุมชนและโรงเรียน            
อันจะชวยใหมองเห็นภาพโดยรวมท่ีสามารถอธิบายหรือตีความวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนได
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  โดยในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน ซ่ึงประกอบดวยเร่ือง
ท่ีตั้งและสภาพท่ัวไป  ลักษณะทางภูมิศาสตร  การคมนาคมและสาธารณูปโภค  การประกอบอาชีพ 
การปกครองและการเมือง ระบบการศึกษา สถานท่ีสําคัญ วัฒนธรรม และประวัติความเปนมาของ
ชุมชน  และในสวนของขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน ประกอบดวย เร่ืองท่ีตั้งและสภาพทั่วไป 
ประวัติความเปนมา  บุคลากร บริเวณและแผนผังแสดงที่ตั้งอาคารและสถานท่ีตางๆ  สภาพการ
ดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงาน  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ผลงานดีเดนของโรงเรียน และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน                 
ซ่ึงขอมูลท่ีเปนบริบทของชุมชนและโรงเรียนนั้นปรากฏรายละเอียดจากผลการศึกษาดังนี้ 
 
1. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับชุมชน 
 1.1   ท่ีตั้งและสภาพท่ัวไป 
          จังหวัดรมเย็น เปนจังหวัดหนึ่งซ่ึงอยูทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ระหวางเสนละติจูด (เสนรุง) ท่ี 16 – 17 องศาเหนือ และลองติจูด (เสนแวง)  ท่ี 103 – 104  องศา
ตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ 519 กิโลเมตร และมีเนื้อท่ี
ประมาณ 6,946.746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,341,716 ไร หรือรอยละ 4.5 ของพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประชากรท้ังส้ิน 1,013,590  คน เปนประชากรชายจํานวน 504,759 คน  
ประชากรหญิงจํานวน 508,831 คน  มีจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน 248,757 ครัวเรือน  ประชากรรอยละ 
95  อาศัยอยูในชนบท  ซ่ึงท่ีตั้งของจังหวัดรมเย็น แสดงไดในแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
ดังภาพท่ี 22 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22  แผนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 
สําหรับอําเภอเปนสุข ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้น เปนอําเภอหนึ่ง                    

ในจังหวัดรมเย็น อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือเปนระยะทางประมาณ 40  กิโลเมตร                     
มีขนาดพื้นที่ 465  ตารางกิโลเมตร  ตั้งบนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 213  ซ่ึงเปนเสนทางผาน            
ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ  ในภาคอีสานตอนบนอีก  3 จังหวัด  และเปนทางผานไปยังอําเภออ่ืนๆ                            
ในจังหวัดรมเย็นอีก 5 อําเภอ ทําใหอําเภอเปนสุข  มีความเจริญท้ังทางดานวัตถุและส่ิงกอสรางตางๆ  
รวมท้ังเปนแหลงศูนยรวมของรานคา ธนาคาร และสถาบันการศึกษา โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  
เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลเปนสุข  ซ่ึงลักษณะของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเปนสุข นี้เปนลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  จากแผนท่ีของจังหวัด
รมเย็นสามารถแสดงตําแหนงและลักษณะเขตแดนของอําเภอเปนสุข  ดังภาพท่ี 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23  แผนท่ีจังหวัดรมเย็นแสดงตําแหนงของอําเภอเปนสุข 

 

 

แผนที่จังหวัดรมเย็น

อําเภอเปนสุข 



 1.2   ลักษณะทางภูมิศาสตร   
          ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดรมเย็นมีลักษณะเปนท่ีราบสูงจนถึงท่ีราบลุมมีน้ํา           
แชขัง ดังน้ันลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดรมเย็น สามารถแบงได 5 ลักษณะ คือ  

         1)  พื้นท่ีท่ีเปนภูเขา  ไดแก เทือกเขาภูพาน ซ่ึงมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล               
ปานกลาง 200 – 500 เมตร  อยูทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของจังหวัดครอบคลุมพื้นท่ี 4 อําเภอ 
บริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก ลําน้ําปาว  ลําน้ําพาน  

         2)  สภาพที่เปนหุบเขา  มีลักษณะเปนท่ีราบระหวางหุบเขา  สูงจากระดับน้ําทะเล              
ปานกลาง 175 – 250 เมตร  และบางบริเวณมีลักษณะเปนพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนตื้น ลักษณะภูมิประเทศ
แบบนี้ครอบคลุมอําเภอในจังหวัดรมเย็น 6 อําเภอ  

         3)  สภาพเปนลูกคล่ืน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 175 – 250 เมตร มี
ลักษณะเปนลูกคล่ืนลอนต้ืน  มีความอุดมสมบูรณของนํ้าและเปนแหลงทํานาของเกษตรกร 

         4)  สภาพคอนขางราบ อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 150–170 เมตร  ซ่ึง
ครอบคลุมบริเวณ 5 อําเภอ  เปนพื้นท่ีท่ีเหมาะแกการเพาะปลูกและการทํานา  มีปริมาณน้ําเพียงพอ
และเหมาะสม สภาพดินอุดมสมบูรณ 

         5) สภาพพื้นท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา  เปนท่ีราบริมฝงแมน้ําชี  ลําน้ําปาว  ลําน้ําพาน           
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 – 150 เมตร  ครอบคลุม 3 อําเภอ  บริเวณนี้สามารถทํานา
ไดปละ 2 คร้ัง  คือ นาป และนาปรัง แตในฤดูฝนมักจะเกิดน้ําทวม แตก็ไมรุนแรงมากนัก ประชาชน
สวนหนึ่งอาศัยแหลงน้ําในการทําการประมง เพื่อหารายไดเสริมจากการทํานา 

สําหรับภูมิอากาศของจังหวัดรมเย็น  มีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มีอากาศรอน และคอนขางหนาวในฤดูหนาว  สวนฤดูฝนจะมีฝนตกซุก
ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม  จังหวัดรมเย็นมีฝนตกเฉล่ีย 1,509  มิลลิเมตร/ป  อุณหภูมิ
ต่ําสุด 16.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด  36  องศาเซลเซียส  
 สําหรับอําเภอเปนสุข ซ่ึงเปนท่ีตั้งของพื้นท่ีวิจัย อยูทางตอนเหนือของจังหวัดรมเย็น                     
มีสภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนทุงนาสลับปาโปรง มีลําหวยไหลผานบางตอน และมีสภาพเปนท่ีลุม
สลับท่ีดอนบริเวณใกลเชิงเขา โดยมีเทือกเขาภูพานเปนแนวทางยาวทางดานทิศเหนือของอําเภอ ซ่ึง
เปนเทือกเขาท่ีเปนเสนแบงกั้นเขตแดนระหวางจังหวัดรมเย็นกับอีกจังหวัดในภาคอีสานตอนบน  
ประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณเชิงเขาก็จะมีอาชีพเสริมโดยการเก็บอาหารจากปา เชน เห็ด หนอไม 
แมลงตางๆ ท่ีใชเปนอาหารออกมาขาย ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการทํานาตามฤดูกาล  สวน
ลักษณะอากาศนั้นสวนใหญมีความแหงแลงในฤดูแลง แตเนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศท่ีอยูติด
เทือกเขาภูพาน ทําใหมีการสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญและสามารถกักเก็บน้ําไวใชในการเกษตรได



ตลอดท้ังป ซ่ึงอางเก็บน้ําท่ีมีช่ือเสียงในอําเภอเปนสุข คือ อางเก็บน้ําหวยสังเคียบ และอางเก็บน้ํา            
ลําหวยหลัว  มีปริมาณนํ้ามากพอที่จะใหเกษตรกรในอําเภอไดใชน้ําในการทําการเกษตรตางๆ นอก
ฤดูทํานา เชน ปลูกขาวโพด  ถ่ัวลิสง  แตงไทย พืชผักสวนครัวตางๆ เปนตน  ซ่ึงนอกจากอางเก็บน้ํา
ประจําอําเภอจะเปนแหลงเกษตรกรรมและประมงท่ีสําคัญแลว ยังเปนแหลงทองเท่ียว พักผอน
หยอนใจของประชาชนท่ัวไปท้ังในอําเภอเปนสุข และอําเภอใกลเคียง เนื่องจากมีการจัดทํา
รานอาหารแบบแพลอยน้ําไวบริการนักทองเท่ียว เพื่อรับประทานอาหารและชมบรรยากาศของอาง
เก็บน้ํา และภูเขา ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในบริเวณอางเก็บน้ําไดเปน
อยางมาก สภาพภูมิอากาศในอําเภอเปนสุขเปนไปตามปกติ คือไมมีความรุนแรงทางดานอากาศ 
มากนัก เชน ฤดูแลงก็ไมแหงแลงมาก เนื่องจากมีภูเขาและแหลงน้ําอยูเปนจํานวนมาก  สวนฤดูฝนก็
ไมเกิดน้ําทวมเนื่องจากตนไมบนเทือกเขาภูพานยังมีจํานวนมาก  และเปนเขตอนุรักษพันธุไม ทําให
มีตนไมชวยอุมน้ําและสรางธรรมชาติท่ีสมบูรณใหกับพื้นท่ีใกลเคียง  สวนฤดูหนาวอากาศก็จะเย็น
สบาย  แตจะมีบางชวงของฤดูท่ีอากาศจะหนาวมากเปนพิเศษ ซ่ึงก็ไมต่ํากวา16 องศาเซลเซียส                
ทําใหสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเหมาะแกการทําการเกษตรเปนอยางมาก ดังนั้น
ประชาชนสวนใหญจึงมักทํามาหากินอยูในหมูบานของตน ไมคอยไปทํางานในเมืองหลวงหรือ          
ตางถ่ิน ยกเวนคนท่ีไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง ก็อาจตองไปทํางานตางจังหวัด  สําหรับชาวบาน
สวนใหญท่ีไมไปทํางานตางจังหวัดนั้น เนื่องจากทําการเกษตรในหมูบานก็สามารถยังชีพและสง
บุตรหลานเรียนหนังสือและมีชีวิตท่ีดีไดแลว และดวยเหตุท่ีบริเวณอําเภอเปนสุขนี้มีภูเขา ปาไมและ
แหลงน้ํามากมาย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนปาไมท่ีสําคัญมีจํานวน 3 แหง คือ ปาสงวนแหงชาติ              
ภูพาน ปาสงวนแหงชาติแกงกะอาม และปาสวนแหงชาติปานาจารย – ดงขวาง  ทําใหเปนชุมชนท่ีมี
อากาศบริสุทธ์ิปราศจากมลพิษทางอากาศ ซ่ึงทางเจาหนาท่ีและผูเกี่ยวของก็มีการพัฒนาสถานท่ี
ตางๆ ตามเชิงเขา ใหเปนแหลงทองเท่ียว เพื่อสรางเศรษฐกิจท่ีดีใหแกชุมชน  
 
 1.3    การคมนาคมและสาธารณูปการ 
           จังหวัดรมเย็นมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 213 และทางหลวงจังหวัดใชเดินทาง
ติดตอภายในจังหวัด และระหวางจังหวัดได  อีกท้ังยังมีเสนทางติดตอระหวางตําบลและหมูบานใน
ชนบท ทําใหสามารถเดินทางและขนสงผลผลิตตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว  โดยมีหนวยงานตางๆ 
หลายหนวยงานรับผิดชอบเสนทางคมนาคมภายในจังหวัด และเสนทางระหวางอําเภอตางๆ รวมถึง 
ตําบลและหมูบานตางๆ นั้น องคการปกครองสวนทองถ่ินไดมีสวนรวมในการสรางและพัฒนาให
เปนถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของประชนมากข้ึน  จังหวัดรมเย็นเปน
ทางผานของการคมนาคม ขนสง และการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสูจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคอีสาน



ตอนบน ซ่ึงการคมนาคมสวนมากในระหวางจังหวัดนั้นจะใชทางหลวงและเดินทางโดยรถโดยสาร  
และรถยนตสวนบุคคลเทานั้น ไมมีสถานีรถไฟ และสนามบิน ถาจะเดินทางโดยรถไฟและ
เคร่ืองบินตองลงท่ีสถานีจังหวัดขอนแกน แลวจึงนั่งรถโดยสารหรือรถยนตมายังจังหวัดรมเย็น              
ใชระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร  สวนการคมนาคมทางนํ้าก็จะเปนการขนสงขามฟากจากอําเภอ
หนึ่งไปยังอําเภอหน่ึงโดยตองขามแมน้ํา จึงมีการขนสงผูโดยสารและรถยนตทางแพขามฟาก               
ในดานสาธารณูปโภค จังหวัดรมเย็นมีกระแสไฟฟาใชเกือบทุกหมูบาน และในป 2551 จํานวน
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชคิดเปนรอยละ 97 ของครัวเรือนท้ังหมด มีระบบการประปาในทุกอําเภอ และ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศท่ีสามารถกักเก็บน้ําไดจึงมีโครงการชลประทานท่ีสามารถเอ้ือประโยชน
ตอการอุปโภคและบริโภคของประชนในจังหวัดไดอยางพอเพียง  โดยมีการประปาท้ังหมด 3 แหง 
ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดรมเย็น มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลขจํานวน 18 แหง 
ใหบริการดานส่ือสารไปรษณียภัณฑ ท้ังในประเทศและตางประเทศ   สวนโทรศัพทนั้น                         
ในปงบประมาณ 2551 มีชุมสายโทรศัพท 20 ชุมสาย จํานวนเลขหมายโครงขายของ TOT จํานวน 
15,177 เลขหมาย โครงขาย  TT&T จํานวน 6,139 เลขหมาย  เลขหมายท่ีเปดใชแลวในสวนของ
โครงการ TOT จํานวน 14,597  เลขหมาย และ โครงขาย  TT&T จํานวน 5,199 เลขหมาย โดย
ประเภทผูเชาสวนมากเปนบานพักอาศัย ธุรกิจตางๆ และสวนราชการตามลําดับ  

     สวนอําเภอเปนสุขมีเสนทางคมนาคมเปนถนนหลักอยู 3 สาย โดยเปนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 213 จากตัวจังหวัดรมเย็นมาสูอําเภอเปนสุขและจังหวัดสกลนคร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2041 จากอําเภอเปนสุขไปสูจังหวัดมุกดาหาร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2042 จาก
อําเภอเปนสุขสูจังหวัดอุดรธานี  และทางหลวงแผนดินหนองผาออม เพ่ือไปสูอีกอําเภอในจังหวัด
รมเย็น  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงชนบทและทางหลวงทองถ่ินเพื่อเดินทางจากอําเภอเปนสุขไปสู
ตําบลและหมูบานตางๆ ในอําเภอ ไดแก ทางหลวงชนบทสายบานบอน  ทางหลวงชนบทสายบาน 
ส่ีแยก ทางหลวงชนบทสายบานหนองบัวโดน – บานบอน ทางหลวงชนบทสายบานกอก                    
ทางหลวงชนบทสายบานหนองผาออม  ทางหลวงชนบทสายบานส่ีแยก - บานคํากุง  ทางหลวง
ชนบทสายบานประชาสามัคคี – บานสรางแกว ทางหลวงชนบทสายบานพรสวรรค - บานดงคํา
พัฒนา  ทางหลวงชนบทสายบานโนนน้ําเกล้ียง - บานอู  ทางหลวงชนบทสายบานมหาไชย - บาน
คําเม็ก  ทางหลวงทองถ่ินสายบานแกงกะอาม - บานขม้ิน  ทางหลวงทองถ่ินสายบานหนองแวง – 
บาน สรางแกว ทางหลวงทองถ่ินสายบานโนนสวรรค  - บานหนองแวง  ทางหลวงทองถ่ินสายบาน              
มหาไชย – บานดงบัง  ทางหลวงทองถ่ินสายบานแซงบาดาล – บานหนองหญาปลอง  ทางหลวง
ทองถ่ินสายบานคําเม็ก – บานหมูมน  ทางหลวงทองถ่ินสายบานโคกกลาง – บานหนองปาออย 



ถนนท่ีเช่ือมตอระหวางอําเภอเปนสุขไปสูตําบลตางๆ ของอําเภอนั้นเปนถนนลาดยางและ
คอนกรีต ทุกเสนทาง สวนถนนจากหมูบานไปยังหมูบานตางๆ นั้น ยังมีท่ีเปนทางลูกรังอยูประมาณ
รอยละ 5  ของถนนท้ังหมด เนื่องจากบางหมูบานเพ่ิงกอต้ังและอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือขอ
กอสรางถนนคอนกรีตขององคการบริหารสวนตําบลตางๆ ซ่ึงคาดวาภายในป 2554 นาจะทํา
เสนทางคอนกรีตเช่ือมหมูบานได 100 เปอรเซ็นต  ดานการส่ือสาร มีการส่ือสาร 2 รูปแบบ คือ การ
ส่ือสารทางโทรศัพท โดยมีจํานวนหมายเลขท่ีเปดใชขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)  
หรือ TOT จํานวน  1,022  เลขหมาย และของ TT&T จํานวน 1,024 เลขหมาย นอกจากนี้ยังมีบริการ
โทรศัพทสาธารณะในทองถ่ิน (ในขายสาย) TOT CARD จํานวน 17  เลขหมาย (จํานวน 17 ตู)  PIN 
PHONE จํานวน 2 เลขหมาย และ CARE PHONE จํานวน 20 เลขหมาย (จํานวน 20 ตู) และ
โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท (TDMA) จํานวน 142 หมายเลข นอกจากการส่ือสารทาง
โทรศัพทแลว ประชาชนในอําเภอยังมีการใชบริการการส่ือสารทางไปรษณียโทรเลข โดยมีท่ีทําการ
ไปรษณียระดับอําเภอ 1 แหง ระดับตําบล 2 แหง  นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุชุมชน 8 แหง เพื่อเปน
แหลงสาระ ความรูและความบันเทิงแกคนในชุมชน  แตประชาชนสวนใหญมีการติดตอส่ือสารกัน
ทางโทรศัพทของเอกชนและโทรศัพทมือถือมากท่ีสุด ทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใช 94 หมูบาน (ทุกหมูบาน) จํานวน 16,439 ครัวเรือน สําหรับในเร่ืองของ
การประปา อําเภอเปนสุขมีรูปแบบการประปา 2 รูปแบบ คือ การประปาชนบท จํานวน 5 แหง และ
การประปาหมูบานจํานวน 51 แหง มีโรงพยาบาลประจําอําเภอ 1 แหง  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
1 แหง  สถานีอนามัยตําบล 8 แหง  สถานีอนามัยประจําหมูบาน 45 แหง  สถานพยาบาลของเอกชน 
จํานวน 5 แหง    

โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้นต้ังอยูในตัวอําเภอ และติดทางหลวงหมายเลข 
213 โดยประตูโรงเรียนอยูหางจากทางหลวงประมาณ 400 เมตร และอยูติดถนนประจําหมูบาน ซ่ึง
การเดินทางนั้นก็สะดวกท้ังรถโดยสารประจําทางและรถยนตสวนบุคคล ชุมชนท่ีเปนท่ีตั้งของ
โรงเรียน  เปนชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีตลาดสดเทศบาลท่ีถูกสุขลักษณะ และมี 
น้ําดื่มน้ําใชท่ีเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป  มีการใชสวมท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 100 
เปอรเซ็นต  มีโครงการปองกันและควบคุมส่ิงเสพติด ชุมชนเปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท และ
เนื่องจากอําเภอเปนสุขเปนทางผานไปยังตัวอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ทําใหมีความสะดวกในการ
เดินทาง การคมนาคม และการคาขายของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถสรางรายไดใหกับ
ประชาชนเปนอยางมาก และทําใหประชาชนสวนมากทํางานหรือประกอบอาชีพในทองถ่ินของตน 
ไมอพยบไปทํางานกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด จึงกอใหเกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง 

 



1.4    การประกอบอาชีพ 
          เนื่องจากจังหวัดรมเย็น มีสภาพภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณของ         

ปาไมและแหลงตนน้ําลําธาร รวมท้ังคุณภาพของดินมีความเหมาะสมและเอ้ืออํานวยตอการ
เกษตรกรรม ทําใหประชากรสวนใหญของจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพื้นท่ี                  
ทําการเกษตรท้ังส้ิน 2,657,011 ไร คิดเปนรอยละ 61.19 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด แบงการใชประโยชน
ท่ีดิน เปนพื้นท่ีทํานาจํานวน 1,609,819 ไร (รอยละ 60.59 ของพื้นท่ีการเกษตร)  พื้นท่ีทําไร จํานวน 
789,365 ไร (รอยละ 29.71ของพื้นท่ีการเกษตร) พื้นท่ีไมผลไมยืนตน จํานวน 146,183 ไร รอยละ 
5.50 ของพ้ืนท่ีการเกษตร)  พื้นท่ีปลูกพืชผัก จํานวน 12,062 ไร (รอยละ 0.45 ของพ้ืนท่ีการเกษตร)
และพ้ืนท่ีไมดอกไมประดับ จํานวน 81 ไร (รอยละ 0.003 ของพ้ืนท่ีการเกษตร)  นอกจากนี้ยังมี
พื้นท่ีทําการเกษตรอ่ืนๆ จํานวน 5,172 ไร (รอยละ 0.20 ของพื้นท่ีการเกษตร) พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ของจังหวัด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ถ่ัวลิสง และอ่ืนๆ ซ่ึงเกษตรกรสามารถทํานาไดปละ              
2  คร้ัง ท้ังนาป และนาปรัง นอกจากการทําการเกษตรแลวประชากรบางสวนก็ทําอาชีพเสริมตางๆ 
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับตนเองและครอบครัว เชน การประมง การรวมกลุมเพื่อผลิตสินคา
รวมกัน ซ่ึงสินคาพื้นเมืองท่ีสรางช่ือเสียงใหกับจังหวัด จนกลายเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ท่ีโดงดังและมีช่ือเสียงระดับชาติ  คือ ผาไหมมัดหม่ี ซ่ึงเปนผาไหมที่ไดจากการทอดวยมือ 
ใชฝมือท่ีประณีตงดงาม มีลวดลายที่เปนเอกลักษณ และคุณภาพเปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป  และ
นอกจากนี้ยังมีการทําเนื้อทุบ เนื้อเค็มตางๆ เพื่อเปนของฝาก ของข้ึนช่ือประจําจังหวัด ซ่ึงอาชีพ
เหลานี้สามารถสรางรายไดท่ีดีมากใหกับประชาชนในจังหวัด  และนอกจากน้ีประชากรสวนหน่ึง
ประมาณรอยละ 5 ของประชากรท้ังจังหวัด ประกอบอาชีพคาขาย โดยเฉพาะคนท่ีอาศัยอยูในเมือง
หรือในตัวอําเภอ มักจะทําธุรกิจคาขายสวนตัว และอีกประมาณรอยละ 5 จะประกอบอาชีพ                  
รับราชการ  เชน ครู  พยาบาล  ตํารวจ เปนตน และนอกจากน้ีก็รับจางท่ัวไปหรือเปนพนักงาน
ประมาณรอยละ 7  นอกจากนี้จังหวัดรมเย็นยังมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําใหเกิดการจางงานและ
เกิดอาชีพแกประชากรในจังหวัด ซ่ึงสวนมากแลวเปนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต
การเกษตร เชน โรงสีขาว โรงผลิตแปงมันสําปะหลัง โรงงานน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทรายขาว 
เปนตน อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีอยูสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมในจังหวัดมีไมมากนัก 

        เนื่องจากจังหวัดรมเย็น เปนจังหวัดขนาดเล็ก มีประชากรไมมากนัก ทําใหความเจริญ
ทางดานวัตถุตางๆ ไมคอยมีมากนัก โรงงานอุตสาหกรรมก็มีไมมาก  จึงมีวิถีชีวิตท่ียังคงเรียบงาย  
แมกระท่ังในตัวเมืองหรือตัวจังหวัดเองก็ไมคอยมีแหลงสรรพสินคาใหญโตมาก จะมีก็แต
หางสรรพสินคาประจําจังหวัด ซ่ึงมีขนาดเล็กแตก็เปนแหลงรวมของสินคาท่ีมียี่หอ แตประชาชนก็



ไมคอยบริโภคสินคาเหลานั้นมากนัก เนื่องจากมีราคาแพง นอกจากนี้ยังมีโรงแรมขนาดกลาง 1 แหง
ท่ีเปนท่ีตอนรับแขกบานแขกเมืองและผูมาเยือน หรืออบรมสัมมนา โดยรวมแลวการประกอบอาชีพ
และวิถีชีวิตของคนในจังหวัดรมเย็นยังคงมีความเรียบงายและอยูอยางพอเพียงไมฟุงเฟอมากนัก  

    ในสวนของอําเภอเปนสุข ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศโดยรวมคลายกับของจังหวัดรมเย็น 
ดังนั้นประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทํานาเปนหลัก และมีการปลูกพืช
นอกฤดูกาลตามแตพื้นท่ี เชน ขาวโพด  มันสําปะหลัง ออย โดยเฉพาะมันสําปะหลัง จะมีโรงงาน
แปงมันอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเปนสุข ทําใหบริเวณท่ีเปนท่ีราบสูง ประชาชนมักปลูกมันสําปะหลัง  
เพราะถือวามีโรงงานรองรับ  สวนการปลูกออยนั้นก็เปนท่ีนิยม เนื่องจากในอําเภอใกลเคียงอําเภอ
เปนสุขนั้นจะมีโรงงานน้ําตาลอีสานอยู  ทําใหประชาชนท่ีปลูกออยมีความสะดวกในการขาย          
เพราะมีตลาดและแหลงรองรับผลผลิตในแตละป  และเนื่องจากอําเภอเปนสุขนั้นมีแหลงทรัพยากร
น้ําท่ีอุดมสมบูรณ โดยมีลําหวยท่ีสําคัญ 3 สาย ท่ีถือวาเปนเสนเลือดของชาวอําเภอเปนสุข คือ             
ลําหวยหลัว  ลําหวยสังเคียบ และลําหวยพริก  ซ่ึงทางการไดสรางอางเก็บน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําจาก                 
ลําหวยไวใหเกษตรกรไดใชประโยชนในการเกษตรกรรม ทําใหมีแหลงน้ําพอเพียงตอการทํา
การเกษตรและการอุปโภค บริโภค ประชาชนจึงไมมีอุปสรรคในการทําการเกษตร และรายได           
สวนใหญของครอบครัวมาจากการเกษตรเปนพื้นฐาน นอกจากน้ีประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลหรือในตัวอําเภอ สวนมากเปนคนท่ีมีเช้ือสายจีน หรือญวน จึงมักทําอาชีพการคาขาย ธุรกิจ
ตางๆ ซ่ึงลวนประสบผลสําเร็จและเจริญรุงเรืองข้ึนเร่ือยๆ อาจเนื่องจากวาอําเภอเปนสุขเปนทางผาน
ของรถโดยสารและผูคนท่ีจะไปยังตัวจังหวัดรมเย็น รวมท้ังจังหวัดและอําเภออ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงทําให
อําเภอเปนสุขเปนศูนยกลางทางการคาและการคมนาคมของหลายอําเภอในละแวกเดียวกัน  ดังนั้น
ประชาชนท่ีอยูในตัวอําเภอจึงมีรายไดหลักจากการคาขาย และประกอบธุรกิจสวนตัวโดยมีจํานวน 
ผูประกอบธุรกิจการคาและการบริการจํานวน 284 ราย และเนื่องจากอําเภอเปนสุขมีโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง และโรงสีขาวขนาดใหญ ทําใหประชากรสวนหนึ่งมีรายไดจากการเปนพนักงานของ
โรงงาน รวมท้ังอําเภอเปนสุขยังมีสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ท่ีใหญ มีหองน้ําสวยงามและยังมี
หองน้ําของเพศท่ีสามดวย ซ่ึงครบถวนดวยความสะดวกสบาย  มีการจางงานเปนจํานวนมาก ทําให
ประชาชนในอําเภอเปนสุขมีงานทําและไมคอยเดินทางไปทํางานในเมืองหลวง  เพราะในตัวอําเภอ
ก็มีแหลงงานรองรับอยางเพียงพอสําหรับคนท่ีไมนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชน             
สวนใหญมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมกันผลิตสินคาพื้นเมืองหรือสินคา 
1 ตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)ไดแก  เ ส่ือกก  ผาหมส่ีเขา  หมูทุบแค็บหมูไรมัน  หมูหยอง                 
ใสกรอก  ไขเค็ม  ขนมนางเล็ก  แจกัน หมวก  ผาสีพื้น  ผาขาวมา  ผาพันคอ  ผาเช็ดเทา  แปรรูป
กระเปาจากผาทอมือ  ผาเกล็ดเตา  ผาคอเส้ือลายขอขิด  ผาหมส่ีเขาลายโบราณ ผาตีนซ่ิน ผาสไบ            



ผาไหม  ผามัดหม่ี การบูร  น้ําพริก  น้ําถ่ัวเหลืองเพื่อสุขภาพ น้ําพริกปลาราบอง  โคมไฟจากไมไผ  
ตะกราไมไผ   กระติบขาว ไมกวาด ท่ีนอน  กลองกระดาษชําระ น้ํายาลางจาน เส้ือซาฟารีแตงขิด  
ผาเช็ดมือ  ผาขาวมา  พานบายศรี  ถานไมไผเพื่อสุขภาพ  ผาหมไหมพรม  กลวยไม  กระถาง
เซรามิค  ของลอย น้ํามันหอมละเหย กลวยอบเนย  หมอนขิด เปนตน ทําใหประชาชนมีรายไดเสริม
มากข้ึน และการรวมกลุมของเกษตรกรในการผลิตสินคาตางๆ เหลานี้ก็ทําใหเกิดการพบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยน และสรางความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนมากข้ึน 

 
 1.5    การปกครองและการเมือง 
          จังหวัดรมเย็น มีสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) 1 คน มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 7 คน 
แบงเปนแบบสัดสวน 1 คน และแบบแบงเขตเลือกตั้ง 2 เขต จํานวน 6 คน แบงเขตพื้นท่ีการ
ปกครองสวนภูมิภาคทั้งจังหวัดออกเปน 18 อําเภอ  135 ตําบล 1,584 หมูบาน 249,845 ครัวเรือน 
นอกจากนี้ยังมีการปกครองสวนทองถ่ินโดยมี เทศบาล 24 แหงองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
126  แหง โครงสรางราชการการบริหารสวนภูมิภาคและทองถ่ินในจังหวัด มีการจัดองคการราชการ
บริหารสวนภูมิภาค และมีหนวยงานราชการที่อยูในความควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด คือ 
สวนราชการตางๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ดังนี้คือ สวนราชการในระดับจังหวัด 
เปนหนวยงาน 2 ลักษณะ คือ หนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัด และหนวยงาน
ราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง) และหนวยงานราชการบริหารสวน
ภูมิภาคประจําจังหวัด ของจังหวัดรมเย็นมีท้ังส้ิน 27 หนวยงาน  สังกัดกระทรวงมหาดไทย 5 
หนวยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ อีก 22 หนวยงาน สวนหนวยงานราชการบริหาร
สวนกลางในจังหวัด  มีท้ังส้ิน 35 หนวยงาน หนวยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีท้ังส้ิน 15 หนวยงาน   
สําหรับการจัดองคการราชการบริหารสวนทองถ่ิน มี  3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัดมี 1 
แหง เทศบาล 24 แหง โดยแบงเปน เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 23 แหง องคการบริหารสวน
ตําบล 126  แหง 
      สําหรับอําเภอเปนสุขมีประชากรท้ังส้ิน 62,158  คน ประชากรชาย จํานวน 31,097 
คน  ประชากรหญิง จํานวน  31,061  คน ความหนาแนนของประชากร 135 คน/ตารางกิโลเมตร 
แบงการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองท่ี พ.ศ.2457 เปน 8 ตําบล  มี 94  
หมูบาน จํานวน 16,439 ครัวเรือน มีองคการบริหารสวนทองถ่ินประเภทเทศบาลตําบล 1 แหง  
องคการบริหารสวนตําบล 8 แหง  มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปา
สวนภูมิภาค  ท่ีทําการไปรษณีย – โทรเลข  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ธนาคาร            
ออมสิน ธนาคารกรุงเทพ   มีสวนราชการประจําอําเภอ เชน พัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรอําเภอ          



ปศุสัตว ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย สถานีตํารวจภูธร 2 แหง  สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ 
โรงพยาบาล สํานักงานสรรพากรเขตพ้ืนท่ี  สํานักงานท่ีดิน สํานักงานสัสดีอําเภอ  ตําบลเปนสุข         
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย แบงเขตพ้ืนท่ีเปน 18 หมูบาน มีประชากร 
2,120 ครัวเรือน มีประชากรรวมจํานวน  9,951  คน  มีการปกครองสวนทองถ่ินคือเทศบาลตําบล
เปนสุข 
 
 1.6   ระบบการศึกษา 
          จังหวัดรมเย็นมีโรงเรียนท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาโดยในป 2551 มีโรงเรียนท้ังหมด 687 แหง  มีครู – อาจารยจํานวน 10,376 คน  
และมีนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  จํานวน 185,044  คน  มีอัตราสวน จํานวนครู อาจารย ตอจํานวน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1 : 18  โดยแยกการศึกษาออกเปน 2 ระบบคือ การศึกษาในระบบ
โรงเรียนมีโรงเรียน  770  แหง โดยมีท้ังโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนของเอกชน  และการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน  32 แหง นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัย 1 แหง สถาบันเทคโนโลยี 1 แหง และ
วิทยาลัย 9 แหง  
         อําเภอเปนสุขมีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3 โดยแบงเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา 7 แหง  โรงเรียน
ประถมศึกษา  80 แหง  โรงเรียนเอกชน  5  แหง  โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง  
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด  5  แหง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมพัฒนาชุมชน  7 แหง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน 8 แหง  เนื่องจากอําเภอเปนสุข เปนอําเภอท่ีอยูไมไกล
จากตัวจังหวัดมากนัก รวมทั้งเปนทางผานไปยังตัวจังหวัด  และจังหวัดท่ีมีความเจริญอื่นๆ 
นอกจากนี้ผูปกครองในเขตเทศบาลมีรายไดคอนขางสูงและมีกําลังมากพอในการสงเสริมดาน
การศึกษาแกเด็กและเยาวชน  ดังนั้นเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอเปนสุขจะมีคานิยมท่ีดีเกี่ยวกับ
การศึกษา และนิยมศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา อาจเนื่องจากสภาพสังคมท่ีกระตุนใหทุกคนมี
ความรูและมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน ฐานะทางครอบครัวท่ีดีข้ึน โรงเรียนมีจํานวนมากและเปนทางเลือก
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงนอกจากนักเรียนสวนใหญจะเรียนในโรงเรียนในเขตอําเภอเปนสุขแลว นักเรียน
บางคนท่ีมีฐานะ หรือมีความพรอมก็มักจะไปเรียนในโรงเรียนในตัวจังหวัด เนื่องจากสามารถ
เดินทางไดสะดวกดวยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ และนักเรียนท่ีจบจากช้ันประถมศึกษาสวน
ใหญจะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงก็จะเรียนท่ีโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม จนทําใหจํานวน
นักเรียนของโรงเรียนมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในแตละป และเปนโรงเรียนยอดนิยมอันดับสองของ
จังหวัดรมเย็น  ดวยเหตุท่ีท่ีตั้งของอําเภอและโรงเรียนเปนศูนยกลางการติดตอจากหลายอําเภอใน



จังหวัดรมเย็น ทําใหมีนักเรียนจากอําเภอใกลเคียงเขามาสมัครเรียนตอในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม
จํานวนมาก จนทางโรงเรียนตองทําการสอบคัดเลือกในแตละป  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเอกชนท่ีจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในเขตอําเภอเปนสุข ก็เปนโรงเรียนท่ีไดรับความนิยมจาก
นักเรียนและผูปกครองในอําเภอเปนสุขและอําเภอใกลเคียงเชนกัน ทําใหปจจุบันนี้อําเภอเปนสุข
กลายเปนศูนยกลางทางการศึกษาอีกแหงหนึ่งของจังหวัดรมเย็น ท่ีใหบริการการศึกษาในอําเภอเปน
สุขและอําเภอใกลเคียง 
 
 1.7   สถานท่ีสําคัญ 
          จังหวัดรมเย็นมีสถานท่ีสําคัญและมีความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรซ่ึงสะทอนให
เห็นถึงวัฒนธรรมและความเปนอยู ซ่ึงสถานท่ีสําคัญท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในจังหวัดรมเยน็
ไดแก 
          พิพิธภัณฑของดีจังหวัดรมเย็น  (ศาลากลางจังหวัด อาคารเดิม) จัดต้ังข้ึนเพื่อใหเปน
ศูนยรวมของดีเมืองรมเย็น เปนศูนยสาธิตอาชีพหัตถกรรมจังหวัดรมเย็น ประกอบดวยหองจัดแสดง
นิทรรศการตางๆ เชน หองประวัติของจังหวัดรมเย็น เปนหองบรรยายสรุป หองเจาเมือง หอง
ศาสนา  หองแสดงวิถีชีวิตของชาวผูไทในอดีต  มีหัตถกรรมพื้นบานตางๆ จัดแสดง ในหองเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ  หองวิจิตรแพรวา  หองศึกษาคนควาเร่ือง
หัตถกรรม  หองสาธิตจําหนายผาไหมแพรวาและของที่ระลึกพื้นเมือง หองวิถีชีวิตการทํานาของ
ชาวนาจังหวัดรมเย็น  หองจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร และหองจําหนายผาไหม สินคาของท่ี
ระลึกตางๆ ของจังหวัด 
          พุทธสถานภูปอ  ตั้งอยูในวัดอินทรประทานพร  ตําบลภูปอ  เปนท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน  ฝมือชางสมัยทวารวดีจําหลักบนหนาผา 2 องค เปนท่ีเคารพบูชา
ของชาวจังหวัดรมเย็นและใกลเคียงองคแรกประดิษฐานอยูบนเชิงเขาทางข้ึนองคท่ี 2 ประดิษฐานอยู
บนภูปอ 
          อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร(ทาวโสมพะมิตร) เปนอนุสาวรียหลอดวยสัมฤทธ์ิเทาตัว
จริงยืนบนแทน มือขวาถือกาน้ํา มือซายถือดาบอาญาสิทธ์ิ ชาวจังหวัดรมเย็นไดสละทรัพยกอสราง
อนุสาวรีย เพื่อเปนการแสดงกตเวทิตาคุณตอผูใหกําเนิดเมืองรมเย็น 
          วัดกลาง  ตั้งอยูใกลกับอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร  เปนพระอารามหลวงช้ันตรี  
ภายในวัด   มีพระอุโบสถหลังเกา เปนอาคารทรงไทยประดับดวยชอฟา ใบระกา บานประตูไม
แกะสลักเปนภาพพุทธประวัติ  สวนหนาตางแกะสลักเปนชาดกเร่ืองตางๆ  ดานหนาและดานหลัง



พระอุโบสถ   มีทวารบานปูนปน ภายในพระอุโบสถเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพระเวชสันดร
ชาดก 
    วัดศรีบุญเรือง  อยูถัดจากวัดกลาง เปนวัดเกาแกในเขตเทศบาลเมือง  มีเสมาจําหลักเมือง
ฟาแดดสงยาง  จํานวนหนึ่งเก็บรักษาไว  โดยปกไวรอบพระอุโบสถ หลักเสมาจําหลักท่ีสวยงามคือ 
หลักท่ีจําหลักเปนรูปเทวดาเหาะอยูเหนือปราสาททําเปนซุมเรือนแกว เปนศิลปะแบบทวารวดี  
ซอนกันเปน 2 ช้ัน 
    เมืองฟาแดดสงยาง  หรือท่ีเรียกเพี้ยนวาฟาแดดสูงยาง  บางแหงเรียก เมืองเสมา  เนื่องจาก
แผนผังของเมืองมีรูปรางคลายใบเสมา  เปนเมืองโบราณท่ีมีคันดินลอมรอบ 2 ช้ัน  ความยาวของ 
คันดินโดยรอบ ประมาณ  5  กิโลเมตรคูน้ําจะอยูตรงกลางคันดินท้ังสอง  มีการอยูอาศัยภายในเมือง
มาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร แลวไดเจริญรุงเรืองมากข้ึนในสมัยทวารวดี  ราวพุทธศตวรรษท่ี  
13-15  ดังหลักฐานทางพุทธศาสนาท่ีปรากฏโดยท่ัวไปทั้งภายในและนอกเมือง ลักษณะท่ีมีซากอิฐ
ปนดิน คูเมืองสองช้ัน มีลักษณะเปนทองน้ําท่ีพอมองเห็น คือ พระธาตุยาคูผังเมืองรูปไขแบบ     
ทวาราวดี แตมีตัวเมืองสองช้ันเช่ือวาเกิดจากการขยายตัวเมือง ชาวนามักขุดพบใบเสมาหินทราย     
มีลวดลายบาง ไมมีบาง ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับทางกรมศิลปากร มี 130 แผน พระพิมพดินเผามีลักษณะ
เปนอิทธิพลของสกุลชางคุปตะรุนหลัง อายุประมาณ 1,000 – 2,000 ป  มีอยูท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบ
กลองยาสูบดินเผาลวดลายอมรราวดีกานขดเปนรูปตัวมังกร อายุ 7,000 ป ท่ีนาสนใจคือกลองยาสูบ
ชนิดเดียวกันแตทําดวยทองสัมฤทธ์ิอายุประมาณ 5,000 – 6,000 ป ซ่ึงเปนเคร่ืองยืนยันวายุคโลหะ
ของสุวรรณภูมิไดเร่ิมมากอนทุกๆ แหงในโลกนี้  เมืองฟาแดดสงยางตั้งอยูหางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 20 กิโลเมตร  
    พระธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญ  เปนเจดียท่ีใหญท่ีสุดในเมืองฟาแดดสงยาง ลักษณะเปน
เจดียทรง 8 เหล่ียม ยอมุมไมสิบสองขนาดฐานกวาง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สรางซอนกันเปน
ลักษณะแบบจัตุรมุขสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร กอดวยอิฐ ปรากฏการกอสราง 3 สมัยดวยกันคือ 
สวนฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมยอมุม มีบันไดทางข้ึน 4 ทิศ  มีปูนปนประดับ สรางในสมัยทวารวดี               
ถัดข้ึนมาเปนฐานรูปแปดเหล่ียมซ่ึงสรางซอนทับบนฐานเดิมเปนรูปเจดียในสมัยอยุธยา สวนองค
ระฆังและสวนยอดสรางในสมัยรัตนโกสินทร เช่ือกันวาเปนเจดียบรรจุอัฐิของพระเถระผูใหญ             
ท่ีชาวเมืองเคารพนับถือ 
    วัดโพธ์ิชัยเสมาราม หรือวัดบานกอม  ตั้งอยูบานเสมาตรงขามกับทางเขาเมืองฟาแดด            
สงยาง  เปนวัดเกาท่ีชาวบานไดนําใบเสมาหินท่ีขุดพบมารวบรวมไวจํานวนมาก มีใบเสมาขนาด
ใหญท่ีอาจถือเปนเอกลักษณของอีสานเนื่องจากแทบจะไมพบในภาค  ใบเสมาท่ีพบในเมืองฟาแดด



สงยาง มีความโดดเดนคือ นิยมแกะสลักภาพเลาเร่ืองราวพุทธประวัติและชาดก มีใบเสมาจําลอง
หลักท่ีงดงามและสมบูรณท่ีสุด 
    เข่ือนลําปาว  เปนเข่ือนซ่ึงสรางปดกั้นลําน้ําปาว และหวยยาง  มีบริเวณอาณาเขตติดตอ
ระหวางตําบลลําปาว  อําเภอเมือง  ตําบลหนองบัว  อําเภอหนอกุงศรี  และตําบลเวอ อําเภอยางตลาด  
เร่ิมกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2506  สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.2511  สรางข้ึนเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อ
การเกษตร 
    วนอุทยานภูพระ  เดิมเปนปาภูพระ อยูในเขตปาสงวนแหชาติดงมูล  ลักษณะเดนคือ เปน
ภูเขาต้ังตระหงานอยูใกลชุมชน  ปาภูพระเปนปาท่ีมีพรรณไมข้ึนหนาแนน  มีสัตวปา  ลําธาร และ
ทิวทัศนท่ีสวยงาม  พื้นที่หลังเขาเปนท่ีราบประดิษฐานพระพุทธรูปหินเกาแก 
    ถํ้าพระรอด   เปนถํ้าท่ีเกิดจากการแยกตัวของหินผา ภายในถํ้ามีทางเดินกวาง ในสมัยกอน
จะมีพระสงฆมาจําพรรษาและปฏิบัติธรรม 
    ถํ้าพระ  เปนถํ้าท่ีมีความลึกประมาณ 30 เมตร  ปากถํ้ากวาง 15 เมตร มีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยู ชวงสงกรานตจะมีงานเดินข้ึนภูพระเพื่อสรงน้ําพระเปนประจําทุกป 
    พิพิธภัณฑสิรินธร  อยูบริเวณเชิงเขาภูกุมขาว  ตําลโนนบุรี  อําเภอสหัสขันธ  ถูกคนพบ
เม่ือป พ.ศ. 2537  โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ (พระญาณวิศาลเถร รองเจาคณะจังหวัดในปจจุบัน) 
ตอมาคณะสํารวจจากฝายชีววิทยา (สวนวิจัยซากดึกดําบรรพและพิพิธภัณฑธรณีวิทยา ซ่ึงเปนสํานัก
ธรณีวิทยาในปจจุบัน)  ไดมาขุดสํารวจ จนถึงเดือนตุลาคม 2538  พบกระดูกไดโนเสารกินพืช
มากกวา 6 ตัว  มีกระดูกมากกวา 630 ช้ิน  ภายในเวลาเพียง 3 เดือน  ซ่ึงซากไดโนเสารนั้นมีขนาด
ใหญ มีน้ําหนักและมีจํานวนมาก  ทางฝายโบราณชีววิทยา จึงไดจัดต้ังโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติภูกุมขาวข้ึนในป พ.ศ. 2538  ตอมาในป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2548  กรมทรัพยากรธรณี
ไดจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑข้ึน  เปนสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อบริการและเผยแพร
ความรูใหกับประชาชน และเปนสถานท่ีใชศึกษาคนควาของนักวิชาการจากท่ัวโลก ท่ีมาแลกเปล่ียน
ความรูซ่ึงกันและกัน  ตอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
พระราชานุญาตใหใชช่ือพิพิธภัณฑนี้วา “พิพิธภัณฑสิรินธร”  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม  2549  ปจจุบัน
กรมทรัพยากรธรณีไดขุดคนซากกระดูกไดโนเสารจํานวนมากกวา 700 ช้ิน ซ่ึงถือวามากท่ีสุดและ         
มีความสมบูรณท่ีสุดในประเทศไทย 
    พุทธสถานภูสิงห  ตั้งอยูบนยอดเขาภูสิงห  เปนท่ีประดิษฐานพระพรหมภูมิเปาโล ซ่ึงเปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีลักษณะงดงาม หนาตักกวาง 10.5 เมตร มีพุทธลักษณะท่ีสงางาม เปน
พระพุทธรูปท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรางเม่ือป พ.ศ. 2511  มีทางข้ึน 2 ทาง คือ 
ทางลาดยางคดเค้ียวข้ึนตามไหลเขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเทาทําเปนบันได 104 ข้ัน ทางทิศ



ตะวันออก เปนสถานที่พักผอนท่ีรมร่ืน ลอมรอบดวยธรรมชาติ ท้ังยังมองเห็นทิวทัศนของทุงนา 
หมูบาน และนํ้าในเข่ือนลําปาวอันสวยงามอีกดวย  
    พระพุทธไสยาสนถํ้าภูคาว   ตั้งอยูบานนาสีนวล  บริเวณถํ้าภูคาวแตเดิมเปนสถานท่ี
สําคัญทางศาสนาแหงหนึ่ง ปจจุบันเปนเพียงวัดเล็กๆ ท่ีเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน
ตะแคงซาย ไมมีเกตุมาลา เปนท่ีเคารพสักการะของประชาชนท่ัวไป พระนอนองคนี้มีประวัติวา
สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2235  เปนพระโมคัลลาน เปนท่ีเคารพของชาวบานท่ัวไป มีงานนมัสการปด
ทองในวันตรุษสงกรานตทุกป 

   แหลมโนนวิเศษ  เปนผืนดินท่ียื่นเขาไปในเข่ือนลําปาว เปนจุดชมพระอาทิตยอัสดง           
ท่ีสวยงาม 
    ผาเสวย  อยูบนเทือกเขาภูพาน เขตบานแกงกะอาม เดิมชาวบานเรียกวา “ผารังแรง”  
ลักษณะต้ังอยูบนเหวลึก หนาผาสูงชัน เม่ือป พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชินีนารถเสด็จผานและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียก                 
ท่ีประทับแหงนั้นวา “ผาเสวย”  ดวยความท่ีมีลักษณะหนาผาสูงชันต้ังอยูบนเหวลึก ชาวบานจึงเรียก
กันวา “เหวหําหด”  บนหนาผาเสวยสามารถชมทัศนียภาพและเปนท่ีพักผอนหยอนใจไดเปนอยางดี   
    น้ําตกผานางคอย  ตั้งอยูตําบลบอแกว  เปนน้ําตกขนาดใหญ ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน 
แบงเปนช้ันๆ มีความสวยงามมาก สภาพปาโดยรอบเขียวขจีอุดมสมบูรณ 
    น้ําตกตาดทอง  เปนน้ําตกท่ีมีความสวยงาม ดวยโขดหินสลับซับซอน ในฤดูฝนจะเปน
ชวงท่ีสวยงามท่ีสุด และจะมีการจัดประเพณีเท่ียวน้ําตกในทุกป 
    วนอุทธยานภูแฝก  แหลงรอยเทาไดโนเสาร  ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสลับกบัเนนิเขา
ไมสูงนัก  สภาพปาเปนปาเต็งรังมีพันธุไมชนิดตางๆ พบรอยเทาประหลาดกลางลานหินลําหวย 
เหงาดู  เชิงเขาภูแฝก บริเวณเทือกเขาภูพาน  พบวาเปนรอยเทาไดโนเสารประเภทเทอรโรพอด                
7  รอย  จัดอยูในกลุมคารโนซอรชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ  140  ลานป 
    ศูนยวัฒนธรรมผูไทผาไหมแพรวา (ศูนยศิลปาชีพบานโพน) เปนหมูบานผูไท เปนตน
กําเนิดของการทอผาไหมแพรวา ซ่ึงเปนผาไหมท่ีมีลวดลายงดงาม  และชาวบานในหมูบานก็ยังคง
อนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแบบผูไทดั้งเดิมไวอยางเหนียวแนน ซ่ึงหลายหนวยงานก็ไดมา
ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมผูไทบานโพนเพื่อสืบทอดรูปแบบวัฒนธรรมท่ีดีงาม            
ใหคงอยูอยางยั่งยืน ภายในศูนยประกอบดวยอาคารวิจิตรแพรวา  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร
โปงลางและงานการแสดงพ้ืนบานอ่ืนๆ ของจังหวัด  พรอมกับมีการจําหนายผาไหมแพรวาและ
สินคาของท่ีระลึกตางๆ จากฝมือการผลิตของชาวบาน 



   แหลงขุดคนซากดึกดําบรรพ   อยูบนภูเขา บานดินจี่  ซ่ึงเพิ่งมีการขุดพบเม่ือ พ.ศ. 2551  
พบซากดึกดําบรรพและโครงกระดูกไดโนเสารเปนจํานวนมากอายุมากกวา 150 ลานป  

   พุทธอุทยานอางเก็บน้ําหวยสังเคียบ หรือ “เกาะแกวเบญจรัตน” ตั้งอยูบริเวณอําเภอ            
เปนสุขหางจากตัวจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร นอกจากจะเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ            
ท่ีสวยงามแลวยังเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธสมเด็จชุมเย็นม่ิงเมืองรมเย็นอีกดวย 

   หมูบานพัฒนาวัฒนธรรมผูไทบานโคกโกง หางจากจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร  ไดรับ
รางวัลชนะเลิศหมูบานวัฒนธรรมดีเดนแบบโฮมสเตย 

   ใบเสมาบานกอม  อยูภายในเมืองฟาแดดสงยาง ทําดวยศิลาแลง กวาง 1 ศอก หนา 8 นิ้ว 
รวม 29 แผน และทําดวยศิลาแลง จําหลักฐานเปนเทวดาผูชาย 1 ลัก ผูหญิงยืนเคียงกัน 1 หลัก กวาง 
1 ศอก ยาว 3 ศอก หนา 8 นิ้ว 1 แผน 

 
   1.8   วัฒนธรรม 
          จังหวัดรมเย็น มีบรรพบุรุษท่ีเร่ิมกอตั้งโดยอพยบมาจากนครเวียงจันทร  ดังนั้น
ประชากรของจังหวัดรมเย็นสวนใหญสืบเช้ือสายมาจากกลุมชนชาวลาว และเนื่องจากจังหวัด
รมเย็นเปนทางผานหรือทางเช่ือมไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ใกลเคียง ทําใหประชาชนท่ีอยูในจังหวัดนั้นมี
ความหลากหลายทางชนเผา โดย มีท้ังลาว  ผูไท  ญอ  ขา โซ  จีน  เปนตน ซ่ึงแตละชนเผาเหลานี้             
ตางก็อาศัยอยูในคนละสวนของจังหวัด และจะเปนชนกลุมนั้นๆ  ท้ังอําเภอ เชน  ทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือและทางดานทิศเหนือของจังหวัดนั้นก็จะเปนอําเภอท่ีเปนที่อยูของชนเผาผูไท  
ซ่ึงชนเผานี้เปนชนเผาดั้งเดิมท่ีอพยบมาจากเวียงจันทร ดังนั้นผูคนเรียกวา “ผูไท”  นั้นก็จะมีรูปแบบ
วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตน โดยเฉพาะ ภาษาพูด จะเปนภาษาท่ีมีลักษณะสําเนียงคลาย
ภาษาทางภาคเหนือและทางเวียงจันทรปนกัน ชนเผาผูไทนี้ถือวาเปนชนกลุมใหญพอสมควร               
ในจังหวัดรมเย็น โดยมีประมาณ 4 อําเภอ ท่ีมีคนผูไทอาศัยอยู และมี 1 อําเภอ ท่ีเปนคนผูไทท้ัง
อําเภอ ความนาสนใจของชนเผาผูไทก็คือ ความมีวัฒนธรรมท่ีแตกตาง โดดเดนและเปนเอกลักษณ
เฉพาะตน ซ่ึงนอกจากภาษาพูดแลวก็จะมีการแตงกายท่ีเปนเอกลักษณ คือจะสวมชุดพื้นเมืองท่ีเปน
สีดําแถบบริเวณชายเส้ือดวยสีแดง ซ่ึงเรียกวา “ผูไทดํา”  สังเกตจากเวลาท่ีมีกิจกรรม งานพิธี 
ประเพณีตางๆ  เหลาบรรดาคนผูไทก็จะมีการแตงกายแบบเดียวกัน ในการรวมงานและกิจกรรม
การละเลน การแสดงฟอนรําตางๆ ซ่ึง การฟอนรํานั้นก็จะมีรูปแบบและเอกลักษณเฉพาะตน ท่ี
เรียกวา “รําผูไท”  จะมีดนตรี จังหวะและทํานองท่ีแตกตางจากหมอลําโดยท่ัวไป สวนลีลา ทาทาง
การรําก็เปนเอกลักษณเฉพาะตน  นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการดํารงชีวิตและการกินอยู หรือประเพณี
ท่ีอาจแตกตางจากคนปกติท่ัวไป คนผูไท นั้นนิยมกินอาหารประเภทผักและปลามากท่ีสุด และการ



กินในแตละม้ือคือเร่ืองสําคัญ สมาชิกทุกคนตองอยูพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะหัวหนาครอบครัว  
ถาหัวหนาครอบครัวยังไมมา สมาชิกทุกคนก็ตองรอ เพ่ือรับประทานอาหารพรอมกัน  ชนเผาผูไท 
มีความสามัคคีและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จนสรางช่ือใหกับจังหวัดรมเย็น ท้ังในดานรูปแบบ
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และดานการผลิตสินคาท่ีเปนเอกลักษณ เชน ผาไหมแพรวา                    
จนกลายเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในระดับ 5 ดาว  ซ่ึงผาไหมแพรวานั้นก็มีความเปนมา 
ท่ียาวนานและลวดลายแตละแบบนั้นก็บงบอกถึงเร่ืองราวท่ีมีความแตกตางกันไป กลุมผูไทไดมีการ
สง เสริมการทองเ ท่ียวเชิงอนุ รักษ เ พ่ือศึกษาวิ ถี ชีวิตของชาวผูไท  โดยจัดเปนโฮมสเตย                           
ใหนักทองเท่ียวไดมาดําเนินชีวิตรวมกันและเรียนรูวัฒนธรรมของคนผูไท  จนกลายเปนธุรกิจท่ีเปน
ท่ีนิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก สรางรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีแกคนผูไทในจังหวัดรมเย็น
มากข้ึน การแตงกายและวิถีชีวิตของชนเผาผูไท แสดงดังภาพท่ี 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24   การแตงกายและวิถีชีวิตของชนเผาผูไทในจงัหวัดรมเย็น 
 
นอกจากนี้ก็มีกลุมชนท่ีเปนกลุมใหญท่ีสุดของจังหวัดรมเย็นคือ กลุมท่ีพูดภาษาพื้นเมือง

อีสาน (ลาว) ซ่ึงการมีรูปแบบภาษาพูดท่ีแตกตางกันก็ทําใหมีรูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
การดํารงชีวิตท่ีแตกตางกันไปดวย ชนกลุมนี้ก็มีลักษณะวัฒนธรรมเหมือนคนอีสานทั่วทั้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะภาษา  ที่เปนเอกลักษณของภาค  นอกจากนี้ก็มีชนเผาเล็กๆ ท่ีอาศัย
อยูบริเวณใกลเชิงเขา หรือบนเทือกเขา ภูพาน นั่นก็คือ ขา และญอ  ชนกลุมนี้ถือเปนกลุมนอย 
เพราะอพยบมาจากจังหวัดอ่ืน  ลักษณะโดดเดนคือภาษาพูด ซ่ึงมีความคลายคลึงกับภาษาของเผา
กะเหร่ียง ของทางภาคเหนือ เปนภาษาท่ีฟงยากมากและคนท่ัวไปไมสามารถเดาคําหรือเขาใจคําพูด
ได ตองมีคนแปลใหฟงจึงจะเขาใจ  สวนใหญชนกลุมนี้มักจะทําไรเล่ือนลอยตามบริเวณภูเขา การ

  



สวมใสเส้ือผาก็คลายกับเผาชนกลุมนอยทางภาคเหนือของประเทศไทย  นอกจากนี้ก็มีกลุมชนชาว
จีนท่ีอพยบ ยายถ่ินฐานมาจากจังหวัดอ่ืน ซ่ึงก็จะมีประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต         
ท่ีแตกตางออกไป ท่ีสวนมากแลวชาวจีนมักจะทําการคาขายและบริการตางๆ ซ่ึงรานคาในตัวเมือง
ใหญๆ ของจังหวัด เกือบรอยละ 50 เปนรานท่ีมีชาวไทยเช้ือสายจีนเปนเจาของ หรือเฒาแก และมี
คนอีสานเปนลูกนอง  ซ่ึงประเพณีวัฒนธรรมก็จะเหมือนกับชาวไทยเช้ือสายจีนท่ัวประเทศ เชน 
เทศกาลไหวพระจันทร  กินเจ ไหวเจา เปนตน นอกจากความแตกตางและความหลากหลายทางชน
เผาและวัฒนธรรม ซ่ึงทําใหมีประเพณี พิธีกรรมตางๆ ของแตละกลุมแตละเผาแลว ผูคนในจังหวัด
รมเย็นมีประเพณีรวมกันเหมือนประเพณีของชาติและประเพณีของชาวพุทธดวยเชนกัน เชน 
ประเพณีสงกรานต  ประเพณีวันสารท ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และประเพณีในวันสําคัญตางๆ 
เนื่องจากประชากรสวนใหญของจังหวัดนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นวิถีชีวิตของคนก็จะอยูรวมกับวัด
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยูเสมอ นอกจากชาวพุทธแลวยังมีผูท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ เชน 
ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  พราหมณฮินดู และซิกส เปนตน  
     สําหรับประชากรของอําเภอเปนสุข สวนใหญเปนกลุมท่ีพูดภาษาพ้ืนเมือง (อีสาน) แตก็
จะมีกลุมผูไท และญอ อาศัยอยูบริเวณรอบนอกของตัวอําเภอ ซ่ึงกลุมเหลานี้มีบทบาทในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ และสรางช่ือเสียงในดานการผลิตภัณฑตางๆ สวน
ประชากรที่อาศัยในตัวเมือง สวนหนึ่งเปนชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงมักจะทําการคาขาย เชน รานทอง 
รานอาหาร ตางๆ เปนตน นอกจากความหลากหลายในกลุมเผาแลวรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมก็มี
ความหลากหลายดวยเชนกัน ซ่ึงแตละกลุมชนก็จะมีประเพณีท่ีแตกตางออกไป แตก็จะมีประเพณี 
วัฒนธรรมเปนอันเดียวกันตามแบบของชาติ เชน สงกรานต ปใหม  เขาพรรษา เปนตน  สวน
เอกลักษณอีกอยางหนึ่งท่ีเปนการแสดงออกทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ จนไดมีการบรรจุไวใน
คําขวัญของอําเภอ คือ การแสดงหมอลําซ่ิง เปนการแสดงหมอลําในลักษณะสรางความบันเทิงและ
ถือวาอําเภอเปนสุข เปนตนกําเนิดของหมอลําซ่ิงเลยก็วาได  มีการรวมกลุมกันเพื่อฝกซอมและจัดต้ัง
คณะหมอลํา ซ่ึงถาหมูบานไหนมีงานบุญก็สามารถวาจางใหไปแสดงได เปนการนําวัฒนธรรมของ
อําเภอเปนสุขไปแสดงใหผูคนตางถ่ินไดรับรูและเปนการสรางรายได การจางงาน ใหแกคนใน
อําเภอเปนสุข  ประชากรในอําเภอเปนสุขสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ดังนั้นประเพณี ความเช่ือ 
วิถีชีวิตก็จะเปนแบบเรียบงาย  พึ่งพาอาศัยกัน  มีการประกอบพิธีตามวันสําคัญทางพุทธศาสนาตางๆ 
และเนื่องจากในตัวอําเภอเปนสุขนั้น มีชาวไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงมีการจัดต้ัง
สมาคมชาวจีนและจัดสรางศาลเจาพอสมเด็จขนาดใหญข้ึนเพื่อเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชน 
โดยศาลจะจั้งอยูบริเวณกลางอําเภอ ใกลกับทางท่ีจะไปจังหวัดและอําเภอใกลเคียง ท่ีเรียกวา ส่ีแยก  
ซ่ึงในเดือนกุมภาพันธของแตละปจะมีการจัดงานง้ิวสมโภชเจาพอสมด็จ ซ่ึงเปนงานท่ีจัดอยาง



ยิ่งใหญ และมีมหรสพตางๆ มากมาย  มีการจัดรานคา รานอาหาร คลายๆ การจัดงานกาชาดของ
จังหวัด เพื่อเปนการแสดงความเคารพ และขอพรใหปกปองคุมครองดูแลผูคนในอําเภอใหมีแต
ความสุข ความเจริญ   เนื่องจากอําเภอเปนสุขมีความหลากหลายชนเผา ทําใหนักเรียนท่ีมาเรียนใน
โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ซ่ึงเปนพื้นท่ีวิจัยนั้นมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ
ภาษาพูดท่ีแตกตางกัน แตก็สามารถส่ือสารกันไดเนื่องจากทุกคนใชภาษากลาง  ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนนั้นสงผลใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนองกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรมนั้น และโรงเรียนจึงแหลงหลอหลอมและศูนยรวมทางวัฒนธรรม  ซ่ึงไดมีการจัด
นิทรรศการในหองศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน 
 
 1.9   ประวัติความเปนมา   
          เมืองรมเย็น ไดยกฐานะข้ึนเปนเมืองในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา          
จุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 เคยเปนถ่ินท่ีอยูของชาวละวา และไดเคยตกอยูในอํานาจของพมา เม่ือ พ.ศ. 
2310  พระเจาองคเวียนดาแหงนครเวียงจันทน ไดส้ินพระชนมลง โอรสเทาเพ้ียเมืองแสน ไดยก
กองทัพเขายึดเมืองเวียงจันทน ประสบความสําเร็จ และไดรับสถาปนาข้ึนเปนพระเจาแผนดิน             
สืบแทน  พระนามวา พระเจาศิริบุญสาร เม่ือพระเจาศิริบุญสารข้ึนครองราชยสมบัติแลวไดกดข่ี          
ขมเหงเบียดเบียนประชาราษฎรใหไดรับความเดือดรอน ดังนั้น ประมาณป พ.ศ.2320  ทาวโสม          
พะมิตร และอุปฮาดเมืองแสนฆองโปง  เมือแสนหนางํ้า ซ่ึงเปนขาราชการช้ันผูใหญเกิดขัดใจกับ
พระเจาศิริบุญสาร เจาผูครองนครเวียงจันทน  จึงไดรวบรวมผูคนท่ีเปนสมัครพรรคพวกอพยพจาก
ดินแดนฝงซายแมน้ําโขง ขามมาต้ังบานเรือนอยูแถวบริเวณลุมน้ําก่ํา  แถบบานพรรณาด  รอนแสน
สาหัส  หนองหาร  ธาตุเชียงชุม  เมืองพรรณนานิคม  อําเภอของจังหวัดสกลนครในปจจุบัน ตอมา
ทาวศิริบุญสารไดยกกองทัพติดตามมา เพื่อกวาดตอนผูคนท่ีหลบหนีมาใหกลับคืนสูนครเวียงจันทน 
ทําใหทาวโสมพะมิตรและพรรคพวกตองอพยพตอไป และไดแบงแยกออกเปน 2 สาย คือ  
       สายท่ี 1 มีเมืองแสนหนางํ้าเปนหัวหนา นําสมัครพรรคพวก บาวไพร บุตรหลานมุงหนา
ไปทางทิศตะวันออก สมทบกับพระวอ พระตา ซ่ึงแตกทัพมาจากเมืองนครเข่ือนขันทกาบแกวบัว
บาน (เมืองหนองบัวลําภู)  พระตาถูกปนขาศึกตายในสนามรบ  พระวอกับเมืองแสนหนางํ้ารวบรวม         
ไพรพลท่ีเหลือ หลบหนีไปจนกระท่ังถึงนครจําปาศักดิ์ และไดนําเคร่ืองบรรณาการเขาถวายพอได
พึ่งพระบารมีของพระเจาหลวงแหงนครจําปาศักดิ์ พระเจาองคหลวงรับส่ังใหไปตั้งอยู ณ ดอน          
คอนกอง  พระวอจึงสรางคายขุดคูข้ึนเพื่อปองกันขาศึก เรียกคายนั้นในเวลาตอมาวา คายบานดู          
บานแก ใน พ.ศ. 2521 พระเจาศิริบุญสารยังมีความโกรธแคนไมหาย จึงแตงตั้งใหเพี้ยสรรคสุโภย            
ยกกองทัพกําลังหม่ืนเศษติดตามลงมาเพ่ือจับพระวอและพรรคพวก พระวอไดยกกําลังออกตอสู 



ดวยความหาวหาญยิ่ง แตสูกําลังท่ีเหนือกวาไมได จนวาระสุดทายไดถึงแกความตาย ณ คายบานดู
บานแก นั่นเอง  ทาวคําผง  ทาวทิดพรหม และทาวก่ําผูเปนบุตรหลาน ไดพาคนท่ีเหลือหลบหนี      
เขาไปอยูในเกาะกลาลําแมน้ํามูล มีช่ือวา ดอนมดแดง อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบัน 
     สายท่ี 2 มีทาวโสมพะมิตรเปนหัวหนา  ไดพาสมัครพรรคพวกยกพลขามสันเขาภูพาน 
ลงมาทางใต และไดตั้งบานเรือนอยูท่ีบานกลางหม่ืน  ขณะท่ีใหผูคนจัดสรางท่ีพักอยูนั้น ทาวโสม
พะมิตรไดสํารวจผูคนของตน ปรากฏวามีอยูประมาณ 5,000  คน (คร่ึงหรือกลางหม่ืนเหมือนช่ือ
หมูบานปจจุบันอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองของจังหวัดรมเย็น)  ทาวโสมพะมิตรไดสงทาวตรัยและผูรู
หลายทานออกเสาะหาชัยภูมิ เลือกทําเลที่จะสรางเมืองใหม ทาวตรัยและคณะใชเวลาสํารวจอยู
ประมาณปเศษ จึงไดพบทําเลอันเหมาะสม คือไดพบลําน้ําปาว และเห็นวาแกงสําโรงชายสงเปลือย
มีดินมีน้ําอุดมสมบูรณ ควรแกการตั้งเปนบานเปนเมือง จึงไดอพยพผูคนมาต้ังบานเรือนบริเวณน้ี 
และไดจัดสรางหลักเมืองข้ึน ณ ท่ีตั้งศาลเจาพอหลักเมืองในปจจุบัน โดยต้ังตัวเปนอิสระไมข้ึนตอ
ใคร อยูมาไดประมาณ 10 ปเศษ 
     ต อมา เ ม่ื อพระบาทสม เด็ จพระพุทธยอดฟ าจุฬ าโลกมหาราช  ไดสถาปนา
กรุงเทพมหานครข้ึนเปนเมืองหลวงเม่ือ พ.ศ.2325  และเจริญรุงเรืองกาวหนามาก  ทาวโสมพะมิตร
เห็นเปนโอกาสดีจึงไดนําเคร่ืองบรรณาการเขาถวายสวามิภักดิ์ และกราบทูลขอต้ังบานแกงสําโรง
ข้ึนเปนเมือง เม่ือป พ.ศ. 2324  โดยถือเอานิมิตเมืองพรรณนานิคมและเมืองหนองหาญธาตุเชิงชุม
อันเปนเมืองเดิมใชลุมน้ําก่ําเปนแหลงประกอบอาชีพ ซ่ึงชาวพ้ืนเมืองเรียกวาแมน้ํา “ก่ํา” แปลวา 
“ดํา”  นั่นเอง  ประกอบกับคร้ังนั้นทาวโสมพะมิตรไดนํากาน้ําสัมฤทธ์ิทูลเกลาถวาย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหยกฐานะบานแกงสําโรงข้ึนเปนเมือง พระราชทานนามวา 
“รมเย็น” (นามสมมติ) เม่ือป พ.ศ. 2336  พรอมท้ังมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งใหทาวโสมพะมิตร เปนพระยาชัยสุนทรครองเมืองรมเย็นเปนคนแรก และผูคนในเมืองนี้ก็
ไดนามวาชาวรมเย็น 
     ทาวโสมพะมิตร (พระยาชัยสุนทร) ไดปกครองอาณาประชาราษฏรในเขตดินแดนดวย
ความรมเย็นเปนสุขดวยดีเสมอมา จนกระท่ังทาวโสมพะมิตร (พระยาชัยสุนทร) ไดถึงแกกรรม เม่ือ
อายุ 70 ป   ทาวหมาแพงบุตรอุปฮาดเมืองแสนฆองโปง ไดรับพระราชทานเปนพระยาชัย-สุนทร 
ครองเมืองรมเย็นแทน ซ่ึงตรงกับ พ.ศ.2348  และยังไดโปรดเกลาใหทาวหมาสุยเปนอุปฮาด ใหทาว
หมาฟองเปนราชวงศ คร้ันตอมาเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทรเปนกบฏ ไดมาเกล้ียกลอมทาวหมาแพง
ใหรวมดวย แตทาวหมาแพงและชาวเมืองรมเย็นท้ังมวลยังมีความจงรักภักดีตอราชวงศจักรีไม
เปล่ียนแปลง เปนเหตุใหทาวหมาแพงถูกทารุณเฆ่ียนตีและตัดหัวเสียบประจาน ณ ทุงหนองหอย ใน
ป พ.ศ.2369 



      เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทางกรุงเทพมหานคร จึงไดมอบให        
พระยาราชสุภาวดี (พระยาบดินทรเดชา) ยกกองทัพข้ึนไปปราบเมืองเวียงจันทนจนมีชัยชนะ แลว
กวาดตอนผูคนเมืองลาวมารวมกันอยูท่ีเมืองรมเย็นเปนจํานวนมาก และไดโปรดเกลาแตงต้ัง            
ทาวบุตรเจียม บานขามเปย ซ่ึงมีความชอบตอพระเจาบดินทรเดชา  คือจัดสงเสบียง คร้ังตีเมือง
เวียงจันทน ข้ึนเปนพระยาชัยสุนทร เจาเมืองรมเย็น และแตงต้ังทาวหลาข้ึนเปนอุปฮาด และทาว
อินทิสาร ผูเปนมิตรสหายของทาวหลาข้ึนเปนราชวงศ  แลวแตงตั้งทาวเชียงพิมพข้ึนเปนราชบุตร  
คร้ันโปรดเกลาฯ จัดแจงแตงต้ัง เจาเมืองกรมการเมืองรมเย็นท้ังปวงเสร็จแลวเจาพระยาบดินทรเดชา
แมทัพจึงยกทัพกลับไป พระยาชัยสุนทร (ทาวบุตรเจียม) ไดปกครองบานเมือง โดยเรียบรอย  ตอมา
จนถึงสมัย พระยาชัยสุนทร (ทาวเก)  ป พ.ศ. 2437 ไดเปล่ียนรูปแบบการปกครองแบบใหเจาเมือง
ปกครองข้ึนตรงตอกรุงเทพมหานคร มาเปนรูปแบบการปกครองแบบเทศาภิบาล มีมณฑล  จังหวัด 
อําเภอ ตําบล และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ตั้งใหเมืองรอยเอ็ดเปนจังหวัดรอยเอ็ด  บรรดา               
หัวเมืองตางๆ ใหยุบเปนอําเภอ คือ เมืองรมเย็น เปนอําเภออุทัยรมเย็น (นามสมมติ) 
     จนกระท่ัง ป พ.ศ. 2456  ไดทรงพระกรุณายกฐานะจังหวัดรอยเอ็ดข้ึนเปนมณฑล              
ยกฐานะอําเภออุทัยรมเย็นเปนจังหวัดรมเย็น (นามสมมติ)  ใหจังหวัดมีอํานาจปกครองอําเภอ คือให
อําเภออุทัยรมเย็น  อําเภอสหัสขันธ  อําเภอกุฉินารายณ  อําเภอกมลาไสย  อําเภอยางตลาด ข้ึนกับ
จังหวัดรมเย็น  และใหจังหวัดรมเย็นข้ึนตอมณฑลรอยเอ็ด ใหพระภิรมยบุรีรักษเปนปลัดมณฑล
ประจําจังหวัดรมเย็น 
     ตอมา พ.ศ.2474  เกิดขาวยากหมากแพงเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า  การเงินฝดเคือง  
จําเปนตองยุบจังหวัดตางๆ ลง เพื่อใหสมดุลกับรายไดของประเทศ  จังหวัดรมเย็นก็ถูกยุบเปนอําเภอ
ข้ึนกับจังหวัดมหาสารคาม  และโปรดเกลาแตงต้ังอรรถเปศลสรวดี เปนขาหลวงประจําจังหวัด
มหาสารคาม แทนพระยามหาสารคามคณาภิบาลซ่ึงออกรับบํานาญ  เม่ือมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม  พ.ศ. 2476  จึงไดยกเลิกมณฑลเสีย 
     ในป พ.ศ.2495  รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินอีกฉบับ           
ในสวนท่ีเกี่ยวกับจังหวัดมีหลักการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือ จังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล เดิม          
ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  อํานาจการบริหารจังหวัดเดิมเปนของคณะกรมการจังหวัด ไดเปล่ียนมา
เปนมาอยูกับบุคคลคนเดียว คือผูวาราชการจังหวัด ในฐานะกรมการจังหวัด เดิมมีอํานาจหนาท่ี
บริหารราชการแผนดินในจังหวัดไดกลายมาเปนคณะท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด 
     ในท่ีสุดไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวัตร ฉบับท่ี 218  ลงวันท่ี  29  กันยายน  2515 โดยจัดระเบียบบริหารราชการ
สวนภูมิภาคเปนจังหวัด  อําเภอ  โดยจังหวัดนั้นใหรวมทองท่ีหลายๆ อําเภอข้ึนเปนจังหวัด มีฐานะ



เปนนิติบุคคล ตั้ง  ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติและใหมีคณะ
กรมการจังหวัดเปนท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น 
       สําหรับประวัติความเปนมาของอําเภอเปนสุขนั้น พื้นท่ีเดิมอยูกับอีกอําเภอใกลเคียง  
เม่ือประมาณ พ.ศ. 2485  สมเด็จพระมหาวีระวงศ (อวน ต.สโส) เจาอาวาสวัดบรมนิวาสน จังหวัด           
พระนคร ประธานสังฆมนตรีฝายธรรมยุติ  ไดจาริกมาตรวจเยี่ยม กิจการคณะสงฆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากอําเภอหน่ึงในจังหวัดรมเย็น เพื่อไปยังอีกอําเภอหนึ่ง จึงไดมาหยุดฉัน           
ภัตตราหารเพลท่ี “บานหนองกุง” ไดพิจารณาเห็นภูมิประเทศและทราบนโยบายของทางราชการวา 
จะมีการตัดถนนจากจังหวัดรมเย็น ไปยังจังหวัดใกลเคียง  ซ่ึงเสนทางดังกลาวจะมาตัดกันเปน                  
ส่ีแพรงในเขตหมูบานหนองกุงและไดใหความเห็นวา พื้นท่ีบริเวณนี้ตอไปจะเจริญรุงเรืองเปน
บานเมืองในอนาคต จึงไดประทานนามเมืองหนองกุงใหมวา “บานหนองกุงสมเด็จ” ตาม                 
สมณะศักดิ์ ของทาน 
     ในป พ.ศ. 2490 – 2492 ไดมีการสํารวจเสนทางท่ีตัดถนนจากจังหวัดรมเย็นไปจังหวัด
สกลนคร  และมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงเสนทางสายจากอําเภอสหัสขันธไปอําเภอกุฉินารายณ 
เสียใหมในบางตอนท่ียังคดเค้ียวใหเหมาะสมและสะดวกยิ่งข้ึน จึงเกิดเปนทางส่ีแพรง (ส่ีแยก) ข้ึน  
ผูควบคุมงานบุกเบิกทางไดมาต้ังท่ีพักแรมอยูบริเวณทางส่ีแพรง เพื่อสะดวกแกการแบงคนไป
ทํางานตามเสนทางตางๆ จากนั้นก็มีผูอพยบครอบครัวยายเขามาอยูเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะชาวรอยเอ็ดมารวมตัวกันและต้ังบานเรือนมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ จุดท่ีชาวจังหวัดรอยเอ็ด
มารวมตัวกันต้ังบานเรือนอยูจึงเรียกวา “คุมรอยเอ็ด” พื้นท่ีทางส่ีแพรงตัดกันข้ึนอยูกับบาน             
หนองแวง ทางราชการเรียกวา “บานส่ีแยกหนองแวง”  ตั้งแตขอต้ังเปนหมูบาน ชาวบานท่ัวไปจึง
เรียกวา “บานส่ีแยก”   
     ในป พ.ศ. 2495 บานส่ีแยกหนองแวง มีผูอพยบเขามาอยูหนาแนนมากข้ึน สมควรตั้งเปน
หมูบานได ทางราชการจึงไดขอแยกบานส่ีแยกหนองแวงออกจากบานหนองแวง ตั้งเปนหมูบาน
ใหมเรียกวา “บานส่ีแยก”  ข้ึนตรงตอตําบลหมูมน อําเภอสหัสขันธ  จนถึง พ.ศ. 2496  ขุนศรีราชา
สุรากร  นายอําเภอ ในขณะน้ันไดพิจารณาเห็นวา ตําบลหมูมน มีอาณาเขตกวางขวางมากพอสมควร 
แบงเขตการปกครองเปน 2 ตําบล  และไดยุบรวมเปนตําบลเดียวกันโดยใชนามของสมเด็จพระมหา
วีระวงศ ทรงประทานไว วา “ตําบลสมเด็จ”  ตองตามคําประสงคเดิมของสมเด็จพระมหาวีระวงศ  
ในเวลาตอมามีประชาชนอพยบมาจากแหลงอ่ืน เขามาอาศัยทํามาหากินในพื้นท่ีแหงนี้เปนจํานวน
มากท้ังคนไทยและคนตางดาว และมีอาคารรานคามากข้ึนจึงไดขอจัดต้ังเปนสุขาภิบาล ในป พ.ศ. 
2504 และเนื่องจากหมูบานแหงนี้มีความหนาแนนมากข้ึนอยางรวดเร็ว เช่ือวาจะเจริญตอไปได          



ในภายภาคหนา ทางราชการจึงไดเสนอขอตั้งเปนกิ่งอําเภอข้ึน เม่ือวันท่ี 12  มิถุนายน  พ.ศ.2507  
โดยอยูในความปกครองของอําเภอสหัสขันธ  
       ป พ.ศ. 2512 ทางราชการพิจารณาเห็นวากิ่งอําเภอเปนสุข (นามสมมติ) นี้ มีความเจริญ
และมีผูคนอพยบเขามาอาศัยทํามาหากินมากข้ึน สมควรยกฐานะเปนอําเภอได จึงไดยกฐานะเปน
อําเภอเมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2512  โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ (พิมพ ธัมมธโร) เจาอาวาสวัด
พระศรีมหาธาตุ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น ไดมาเปนประธานในพิธีเปดและเจิมปาย
อําเภอ 
 
 1.10   บทสรุปขอมูลเก่ียวกับชุมชน 
            โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ซ่ึงเปนพื้นท่ีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการคร้ังนี้ ตั้งอยู
ในชุมชนท่ีมีลักษณะเปนท่ีราบลุมสลับท่ีราบสูง คลายๆ กับทุกจังหวัดในภาคอีสานตอนบน  เปน
พื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณอยางมาก สามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป เนื่องจากมีแหลงน้ําท่ีมี
ปริมาณเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  มีเทือกเขาและปาไมท่ี
ยังคงความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีการอนุรักษและจัดเปนเขตอนุรักษ และปาสงวน ดังนั้นสภาพ
ภูมิอากาศจึงไมรุนแรงตามฤดูกาลมากนัก ไมมีภัยพิบัติตางๆ ท่ีรายแรงและสรางความเสียหายแก
ประชาชนในจังหวัด ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําไร และเล้ียงสัตว  มีรูปแบบวิถี
ชีวิตเรียบงาย  และยังเปนสังคมแบบพึ่งพาอาศัยกันอยู  จังหวัดรมเย็นเปนจังหวัดไมใหญมากแตมี
ความหลากหลายทางชนกลุมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีรูปแบบประเพณีเฉพาะชนเผา
และมีบางประเพณีเหมือนคนไทยท่ัวไป  การปกครองเปนแบบราชการ มีการกระจายอํานาจสู
ทองถ่ินเพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองทางดาน
การคมนาคมมากข้ึน  แมวาชุมชนจะมีความหลากหลายกลุมชนแตทุกกลุมทุกเผาก็สามารถทํา
กิจกรรมรวมกันและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน สามารถดํารงชีวิตรวมกันไดอยางมีความสุข 
           เนื่องจากอําเภอเปนสุข จังหวัดรมเย็น มีความหลากหลายของกลุมชนตางๆ ทําใหมี
รูปแบบวิถีชีวิตท่ีแตกตางออกไปบางและเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมของตน  โดยเฉพาะในระบบ
การศึกษา ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมเปนโรงเรียนประจําอําเภอเปนสุข ท่ีมีนักเรียนจํานวนมาก
และมีพื้นฐานมาจากครอบครัวท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซ่ึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ังชุมชน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึง
รูปแบบวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนวาสามารถหลอหลอมวัฒนธรรมเหลานั้นใหเปนเอกลักษณ
ของตนและเอ้ืออํานวยใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนจนไดเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 



2. ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสามารถแบงขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนออกเปน ขอมูลเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่  บุคลากรของโรงเรียน และการบริหารจัดการของและการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึง
สามารถสรุปขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโรงเรียนดังนี้ไดดังนี้  
 2.1   ท่ีตั้ง สภาพท่ัวไปและแผนผังแสดงท่ีตั้งอาคารและสถานท่ีของโรงเรียน 
          โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลเปนสุข  อําเภอเปนสุข  จังหวัด
รมเย็น  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3  มีพื้นท่ีท้ังหมด 50 ไร 2 งาน 20 ตารางวา      
มีอาคารท่ีไดรับงบประมาณจากทางราชการจัดสรางข้ึนเปนอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง  ไดแก 
อาคาร1 – อาคาร 4  โดยอาคาร 2 เปนอาคารไม นอกนั้นเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีโรงฝกงาน 
2 หลัง คือ โรงฝกงานเกษตรกรรม – คหกรรม  และโรงฝกงานอุตสาหกรรม  มีหอประชุม 2 หลัง 
คือ หอประชุมตรึงวารี และหอประชุมศรีสมเด็จ มีโรงอาหาร 2 หลัง  ศาลาทรงไทย 1 หลัง หอพระ 
1 หลัง มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑฯ 1 หลัง ศูนยประสานงาน สอร. 1 หลัง  เรือนเพาะชํา 1 หลัง  
บานพักครู  12 หลัง  หองนํ้านักเรียนจํานวน 6 หลัง  มีลานอเนกประสงคสําหรับใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมตางๆ  สนามบาสเก็ตบอล และสนามฟุตบอล 1 สนาม  มีอุทยานการศึกษา  สวนพุทธศาสน  
อาเก็บน้ํา (อางวารี)  และบอเล้ียงปลาของโรงเรียน จากสภาพโดยท่ัวไปของโรงเรียนจะพบวามี
ความพรอมและมีลักษณะท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน แตเนื่องจากจํานวนนักเรียนเพิ่มปริมาณ
มากข้ึนในแตละป ทําใหอาคารเรียน ไมเพียงพอตอการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนอยูประจํา
หองเรียน เนื่องจากนักเรียนมีท้ังหมด 50 หองเรียน แตจํานวนหองเรียนท่ีใชเรียนไดจริงๆ นอกจาก
หองปฏิบัติการแลวมี 45 หองเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงตองจัดการเรียนการสอนแบบใหนักเรียน
เดินเรียน นอกจากนั้นมีหองปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ หองปฏิบัติการทางภาษา หรือหองศูนย 
ERICหองปฏิบัติการคอมพิว เตอร   หองปฏิบัติการคณิตศาสตร   หองปฏิบัติการฟ สิกส  
หองปฏิบัติการเคมี   หองปฏิบัติการชีววิทยา  หองรานหมอภาษา  และหองศูนยการเรียน
ศิลปวัฒนธรรม  โดยผูวิจัยสามารถอธิบายภาพรวมของอาคารสถานท่ีของโรงเรียนเพื่อใหเห็นภาพ
ท่ีชัดเจนดังตอไปนี้ 
 เม่ือเดินทางเขามาถึงประตูดานหนาของโรงเรียนนั้น จะเห็นร้ัวดานหนาโรงเรียนท่ีมีความ
สวยงามและทําใหโรงเรียนดูเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย  เม่ือเขามาดานหนาประตูจะเห็น               
ปอมยามอยูทางดานซายมือของทางเขา  ซ่ึงปอมยามนี้เปนท่ีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของโรงเรียน ทําหนาท่ีเปด ปด ประตูตามเวลาท่ีกําหนด  และดูแลการเขาออกจากโรงเรียน
ของนักเรียน นอกจากนี้ยังดูแลตรวจเช็คการเขาออกของรถยนตบุคคลตางๆ ท้ังในและนอก
โรงเรียน รวมถึงตรวจเช็คการออกนอกบริเวณโรงเรียนของครูและบุคลากรวาในชวงท่ีออกไปนั้น



ตรงกับคาบสอนหรือไม โดยจะจดบันทึกวาทะเบียนรถยนตทะเบียนนี้เปนของใคร ออกไปเวลา
เทาไร และกลับเขามาเวลาใด  ในชวงที่ออกไปนั้นมีคาบสอนหรือไม  ซ่ึงก็จะทําการบันทึกขอมูล
เหลานี้ลงในสมุดบันทึกการเขาออกโรงเรียน เพื่อใหครูหัวหนาเวรทําหนาท่ีตรวจสอบและเสนอ
รายงานตอผูบริหาร  ซ่ึงโรงเรียนมีประตูทางเขาและออกเปนประตูเดียวกัน  แตจะแบงเปนสองฝง
อยางชัดเจน  ซ่ึงถนนทางเขาจากประตูโรงเรียนนั้นเปนถนนคอนกรีต เชนเดียวกับถนนทุกสาย             
ในโรงเรียน  มีเสนจราจารที่ชัดเจน และมีทางเดินเทาสําหรับนักเรียน  บริเวณดานขางตลอดแนว
ถนนจะเปนแนวตนสน ซ่ึงใหความรมร่ืนแกโรงเรียนอยางมาก  เม่ือเขาสูโรงเรียนแลว จะเห็น               
หอพระพุทธรูปของโรงเรียนอยูทางดานขวามือ ซ่ึงเปนท่ีความเคารพศักการะของทุกคนในโรงเรียน  
อาคารแรกที่อยูดานหนาสุด คือ อาคาร 2 มีสามช้ัน ซ่ึงช้ันสองของอาคารจะเปนหองสํานักงานของ
กลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารสนเทศ  หองผูอํานวยการ  หองประชุมเล็กหรือ
หองเกียรติยศ  หองกลุมบริหารงานบุคคล  และหองกลุมบริหารวิชาการ ซ่ึงคนสวนใหญจะมา
ติดตอประสานงานตางๆ ในช้ันนี้ ถือวาเปนช้ันรับแขกก็วาได  สวนช้ันสามจะเปนหองเรียน
คอมพิวเตอรและหองกลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ รวมท้ังหองศูนย ERIC ดวย  และช้ันลางสุด
ของอาคารนี้จะเปนสํานักงานกิจการนักเรียน  หองถายเอกสาร หองกลุมงานบริหารทั่วไป  และ
รานคาสวัสดิการโรงเรียน  อาคาร 2 นั้นถือไดวาเปนอาคารท่ีใชตอนรับแขกของโรงเรียน  เปนศูนย
ติดตอประสานงานตางๆ  ซ่ึงอาคารนี้นั้นทําจากคอนกรีตปูพื้นดวยกระเบ้ืองสะอาด สวยงาม 
เนื่องจากทางโรงเรียนมีพนักงานรักษาความสะอาด หรือท่ีทุกคนเรียกวา “มีสคลีน”  คอยดูแลรักษา
ความสะอาดของอาคารตางๆ อยูเสมอ  และดานขางของอาคาร 2 นั้นจะเปนหอประชุมขนาดใหญ 
ซ่ึงใชสําหรับทํากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และใหบริการแกชุมชนดวย  ดานหลังอาคาร 2 จะเปน
ท่ีตั้งของอาคาร1ซ่ึงเปนอาคารไมหลังแรกของโรงเรียน มีสามชั้น ช้ันลางสุดเปนโรงจอด
รถจักรยานยนตของนักเรียน ซ่ึงมีการลอมดวยลูกกรงเหล็กอยางแนนหนา และมีเจาหนาท่ีคอยดูแล
เปดปดประตูโรงรถตามเวลาท่ีกําหนด เพื่อปองกันนักเรียนหนีเรียน และการทําความเสียหายแกรถ
ของผูอ่ืน  สวนช้ันสองนั้น เปนท่ีทําการของหองสมุด ซ่ึงมีเจาหนาท่ีบรรณารักษณท่ีคอยดูแลและ
ใหบริการตลอดท้ังวัน  นอกจากนั้นในชั้นนี้ก็มีหองพักครูกลุมสาระฯ ภาษาไทย  และหองศูนย
ศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงรวบรวมอุปกรณ ขาวของ เคร่ืองใชท่ีจําลองวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบดั้งเดิม 
ไวใหเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน  รวมท้ังหองนี้ยังไดถูกใชประโยชนใหเปนรานหมอภาษาดวย    
มีครูทําหนาท่ีคอยใหคําปรึกษาในการใชภาษาไทยใหถูกตอง และบําบัดรักษาคนท่ีพูด อาน เขียน 
ภาษาไทยไมถูกตอง ซ่ึงรานหมอภาษาท่ีโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้ประสบความสําเร็จและไดรับ
รางวัลการถายทอดวัฒนธรรมภาษาในระดับประเทศ จนไดรับช่ือวาเปนรานหมอภาษาที่รักษาโรค
ทางภาษาไดทุกโรค  สวนชั้นสามนั้นก็เปนหองเรียนของกลุมสาระฯ ภาษาไทย  ดานหลังของอาคาร 



2 เปนท่ีตั้งของอาคาร 4  ซ่ึงเปนอาคารคอนกรีต มี 3 ช้ัน  ช้ันลางสุดเปนหองโสตทัศนศึกษา และใช
เปนหองประชุมดวย โดยมีการจัดตกแตงหองอยางสวยงาม  มีเคร่ืองปรับอากาศ และมีบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงบุคลากรจะตองเขารวมประชุมประจําเดือนในหองนี้  และหองนี้ก็
ยังใหบริการแกเขตพ้ืนท่ี หรือหนวยงานตางๆ ในชุมชนเพื่อจัดการอบรมตางๆ ดวย    ถัดมาก็จะเปน
หองพักครูกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร  และหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  สวนช้ันสองนั้นจะเปน
หองปฏิบัติการฟสิกส  และหองพักครูกลุมสาระฯ วิทยาศาสตรอีกหอง  ถัดมาก็จะเปนหองพักครู
กลุมสาระฯ คณิตศาสตร และหองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร  รวมท้ังหองเรียนคณิตศาสตรดวย  
สวนช้ันสามเปนหองเรียนของวิทยาศาสตร  ดานหลังของอาคาร 4 จะเปนท่ีตั้งของโรงอาหารท้ัง
สองหลัง  และถัดไปดานหลังจะเปนอางเก็บน้ําช่ือ อางเก็บน้ําวารี  ซ่ึงถือเปนอางเก็บน้ําของชุมชน 
ท่ีโรงเรียนและชาวบานรวมกันสรางข้ึนและใชรวมกัน โรงเรียนยังใชอางเก็บน้ํานี้เปนร้ัวโรงเรียน
ดานหลังโดยอัตโนมัติ ซ่ึงนักเรียนไมสามารถหนีเรียนออกทางดานหลังโรงเรียนได  ดานหนาอาง
เก็บน้ําเปนอาคารหอประชุมหลังเกา ซ่ึงปจจุบันเปนสนามปงปองของนักเรียน ถัดจากนั้นก็จะเปน
อาคารคอนกรีตช้ันเดียวจํานวนหลายหลัง ซ่ึงอาคารเหลานี้เปนพื้นท่ีจัดการเรียนรูของกลุมสาระฯ 
การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี  มีหองแสดงและจําหนายสินคาจากฝมือนักเรียนดวย  ถัดไป
รอบสนามฟุตบอลจะเปนอาคาร 3 ซ่ึงเปนอาคารท่ีสรางข้ึนมาลาสุด เปนคอนกรีตสามช้ัน  ช้ัน
ลางสุดเปนท่ีตั้งของกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา  สวนช้ันสองจะเปนหองพักครูของกลุม
สาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รวมท้ังเปนหองเรียน และมีหองจริยธรรมขนาดใหญอยู
ในช้ันนี้ สวนช้ันสามเปนหองพักครูกลุมสาระฯ คณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 3  และหองเรียนคณิตศาสตร   
อาคารตางๆ เหลานี้อยูลอมรอบสนามฟุตบอลและลานอเนกประสงคของโรงเรียน  
 ท้ังหมดนี้เปนอาคารหลักๆ ท่ีโรงเรียนใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงลักษณะภายในอาคารหรือลักษณะหองตางๆ นั้นก็มีระบบระเบียบและสวยงาม เพราะโรงเรียน
จะมีการประเมิน 5 ส ภายในโรงเรียนทุกเดือน เพื่อใหทุกคนจัดหองพัก หองเรียน และโรงเรียนให
นาอยู  นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากอาคารเรียน คือ สนามฟุตบอล และลาน
อเนกประสงค ซ่ึงมีขนาดใหญ  ใชประโยชนไดหลายอยาง ทั้งทํากิจกรรมหนาเสาธง  สอนลูกเสือ 
จัดงานมหรสพตางๆ  สนามฟุตบอลนี้แบงท่ีตั้งอาคารออกเปน 2 ฝง ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีวา ฝงไทยกับ
ฝงลาว โดยดานอาคาร 3 จะเปนฝงลาว และดานอาคาร 2 จะเปนฝงไทย ซ่ึงเปนศูนยรวมของ
สํานักงานตางๆ  แตท้ังสองฝงก็มีความสามัคคีกันดี ในการทํากิจกรรมรวมกัน  เพียงแตการแบงฝง
นั้นเปนการเรียกข้ึนมาเพื่อใหเขาใจตรงกันเทานั้น  แตบางคนก็บอกวาภายใตช่ือนี้มีนัยแอบแฝงอยู 
คือ บางทีคนฝงลาวก็จะไมคอยไดรับความสนใจจากผูบริหารมากนัก  แตบางคนก็บอกวาท้ังสองฝง
เทาเทียมกัน ซ่ึงก็มีความแตกตางทางความคิดเปนเร่ืองธรรมดา แตสําหรับผูวิจัยแลวคิดวาสองฝงนี้



แตกตางกัน คือ ฝงลาวตองเดินทางจากประตูโรงเรียนไปยังอาคารนั้นคอนขางไกล ใชเวลามาก 
สวนฝงไทยนั้นอยูใกลประตูโรงเรียน และสามารถติดตอประสานงานตางๆ ไดสะดวกมากกวา  
นอกจากนี้บริเวณรอบๆ สนามฟุตบอลยังมีสนามกีฬาอ่ืนๆ เชน บาสเกตบอล  วอลเลยบอล  ตะกรอ 
เปนตน ซ่ึงโดยรอบสนามฟุตบอลจะมีตนจามจุรีขนาดใหญท่ีใหรมเงาและทําใหโรงเรียนมี
บรรยากาศที่รมร่ืน  แมวาพื้นท่ีของโรงเรียนจะไมมากนัก แตก็มีตนไมมากมาย ท้ังไมดอก                
ไมประดับ โดยมีการจัดเปนสวนหยอม และมีมานั่งใหนักเรียนไดทํางาน พูดคุยกัน และพักผอน
หยอนใจ ในเวลาวางดวย  
 โรงเรียนมีจุดเดนดานอาคารสถานท่ีอีกอยางคือหองน้ํานักเรียน ซ่ึงหลายโรงเรียนพอพูดถึง
หองน้ํานักเรียนก็มักจะนึกถึงความสกปรก แตสําหรับท่ีนี่ หองน้ํานักเรียนเปนหองน้ําท่ีสะอาด และ
สวยงามมาก เพราะหองน้ําหลังเกาตางๆ ถูกร้ือและสรางใหมโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
ผูปกครอง ชุมชน และเทศบาล รวมกันสรางหองน้ําจํานวนหลายหลังแกโรงเรียน โดยปูพื้นดวย
กระเบ้ืองสวยงาม มีแมบานคอยทําความสะอาดอยูเสมอ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เกิดข้ึนจากความตองการของ
นักเรียนและผูปกครองท่ีตองการใชหองน้ําท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ  ซ่ึงหลายโรงเรียนก็ไดมา
ศึกษาดูงานหองน้ําของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมอยูเสมอ เพื่อนําไปปรับปรุงสภาพหองน้ําของ
โรงเรียนตน 
 อาคารเรียนแตละหลังมีความสะอาดสะอานอยูเสมอ เนื่องจากทุกคนถอดรองเทากอนข้ึน
บนอาคาร ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ีทุกคนใหการยอมรับเพราะเห็นวาเปนผลดี และปฏิบัติสืบ
ทอดตอๆ กันมาทุกรุน โดยการปลูกฝงและสรางคานิยมใหแกนักเรียนทุกคนในการมีสํานึกตอ
สวนรวม และสาธารณะสมบัติของโรงเรียน ใหชวยกันรักษา ซ่ึงทุกคนก็ใหความรวมมือเปนอยางดี 
ทําใหวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ของโรงเรียนนั้นมีความพรอมและสวยงามอยูเสมอเพราะความ
รวมมือจากทุกคน และเนื่องจากโรงเรียนนั้นเปนแหลงท่ีหลายหนวยงาน หลายโรงเรียนมาศึกษา     
ดูงาน มาอบรม หรือจัดกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ ทําใหโรงเรียนตองมีการพัฒนาปรับปรุง ดูแลรักษา
สถานท่ี และบรรยากาศของโรงเรียนใหมีความพรอมอยูเสมอ เพ่ือใหเปนท่ีประทับใจแกผูคนท่ีมา
ศึกษาดูงาน หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน โดยเฉพาะหองคอมพิวเตอรของโรงเรียนนั้นเปนหองท่ีถูกใช
บอยมากท่ีสุด โดยโรงเรียนตางๆ ในพื้นท่ีมักจะขอความรวมมือในการใชสถานท่ีหองคอมพิวเตอร
เพื่อจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรของตน เนื่องจากโรงเรียนเหลานั้นไมคอยมีความพรอมในดาน
อุปกรณคอมพิวเตอรและบุคลากรที่จะเปนวิทยากรได ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีบุคลากรหลาย
คนท่ีมีความรูความสามารถในเร่ืองตางๆ จนเปนท่ียอมรับของคนในพ้ืนท่ีและไดใหความรวมมือใน
การเปนวิทยากรถายทอดความรูแกคนท่ัวไปอยูเสมอ ดังนั้นโรงเรียนตองมีความพรอมท้ังในดาน
อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณและแมแตบุคลากรเอง ก็ตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ นอกจากหอง



คอมพิวเตอรแลว หอประชุมของโรงเรียนก็เปนอีกสถานท่ีท่ีมีการใหบริการแกหนวยงานตางๆ และ
ชุมชนอยูบอยคร้ัง เนื่องจากหอประชุมมีขนาดใหญ สามารถบรรจุคนไดจํานวนมาก และเหมาะแก
การจัดกิจกรรมอบรม หรืองานเล้ียงตางๆ เชน งานแตงงาน  งานฉลองตางๆ ท้ังหมดนี้ก็เปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ซ่ึงท่ีตั้งอาคารและสถานท่ีตางๆ ในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม แสดง
ไดดังภาพท่ี  25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25   แผนผังท่ีตั้งอาคารและสถานท่ีตางๆ ในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 
 
จากภาพแผนผังแสดงท่ีตั้งของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  สามารถอธิบายตําแหนงของ 

อาคารตางๆ ดังนี้  
1.  อาคาร  1    13.  ศูนยประสานงาน สอร.   
2.  อาคาร 2    14.  เรือนเพาะชํา    
3.  อาคาร 3    15.  บานพักครู    
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4.  อาคาร 4    16.  หองน้ํานักเรียน    
5.  โรงฝกงานเกษตร –คหกรรม  17.  ลานเอนกประสงค  
6.  โรงฝกงานอุตสาหกรรม  18.  สนามบาสเก็ตบอล 
7.  หอประชุมตรึงวารี   19.  สนามฟุตบอล 
8.  หอประชุมศรีสมเด็จ    20.  อุทธยานการศึกษา 
9.  โรงอาหาร    21.  สวนพุทธศาสน 
10.  ศาลาทรงไทย   22.  อางเก็บน้ํา (อางวารี) 
11.  หอพระ    23.  บอเล้ียงปลาโรงเรียน 
12.  ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ 
 
จากแผนผังอาคารสถานท่ีนั้น เพื่อใหเห็นภาพจริงเกี่ยวกับสถานท่ีของโรงเรียน ผูวิจัยจึงได 

เก็บภาพถายอาคารสถานท่ีบางสวนของโรงเรียน ดังภาพท่ี 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26   อาคารสถานท่ีของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 

 

  

  

  



จากภาพจะเห็นไดวาบริเวณของโรงเรียนนั้นคอนขางสะอาด และเปนระเบียบ ในแตละ
หองพักครูก็จะมีมุมสําหรับรับประทานอาหารรวมกัน โรงเรียนมีพื้นท่ีท่ีเปนสวนหยอมและตนไม
ใหญจํานวนมาก ซ่ึงก็จะมีท่ีนั่งใหนักเรียนไดนั่งทํากิจกรรมในชวงพักดวย  โดยจะมีการติดปาย
รณรงค ท่ีมุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความรูแกนักเรียนในทุกๆ บริเวณของโรงเรียน เพื่อให
นักเรียนเห็น และอาน แลวนําไปปฏิบัติ ซ่ึงเปนอีกวิธีการที่โรงเรียนใชสถานท่ีหรือวัสดุเปนตัวชวย
ในการปลูกฝงและเรียนรู เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมองคการแกท้ังครูและนักเรียน  ควบคูกับการทํา
กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงผูบริหารมีแนวคิดท่ีจะสรางโรงเรียนใหเหมือนบาน เพ่ือใหครูและนักเรียนรูสึก
เปนกันเอง มีความอบอุนและรัก หวงแหน และชวยกันดูแลเหมือนท่ีดูแลบานตนเอง  

 
2.2   บุคลากร 
         ขอมูลบุคลากรนั้น ผูวิจัยไดขอมูลในเชิงปริมาณจากเอกสารคูมือโรงเรียน ซ่ึงในป

การศึกษา 2549  โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีจํานวนหองเรียน 45 หองเรียน จํานวนนักเรียน 1,959 
คน  เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 1,225  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  734 
คน  ปการศึกษา 2550  มีจํานวนหองเรียน  47 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 2,127  คน เปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 1,105 คน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 822 คน                    
ปการศึกษา 2551  มีจํานวนหองเรียน 50 หอง จํานวนนักเรียน 2,243 คน เปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 1,360 คน  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 883 คน โดยเปนนักเรียน
ชาย 961 คน เปนนักเรียนหญิง 1,282 คน   ซ่ึงจะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนในแตละป             
จากการสํารวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนพบวา รอยละ 61  มาโรงเรียนโดยรถโดยสาร 
จางเหมา รอยละ 29  มาโรงเรียนโดยการขับรถจักรยานยนตมาเรียน  รอยละ 8 มาโรงเรียนโดยการ
เดินเทา และรอยละ 2  มาโรงเรียนโดยการใหผูปกครองมาสง  นักเรียนสวนใหญนําเงินมาโรงเรียน
วันละ 30 - 100 บาท ผูปกครองนักเรียนรอยละ 55 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ  25 
ประกอบอาชีพคาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว  รอยละ 10 ประกอบอาชีพรับราชการ และรอยละ 10 
เปนพนักงานหรือลูกจางเอกชน  (คูมือโรงเรียน, 2551) 

      บุคลากรในโรงเรียน ณ ปการศึกษา 2551 มีจํานวน 112 คน เปนผูอํานวยการเช่ียวชาญ           
1 คน  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 1 คน และรองผูอํานวยการชํานาญการ 3 คน มีครูเช่ียวชาญ 
2 คน ครูชํานาญการพิเศษ 6 คน  ครูชํานาญการ 68 คน ครู 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตรา
จาง 12 คน  และลูกจางประจํา 7 คน และในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาครูพันธุใหม
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาฝกประสบการณวิชาชีพครูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ จํานวน 10
คน  ซ่ึงถือวาเปนคร้ังแรกท่ีมีนักศึกษามาฝกประสบการณวิชาชีพครู ในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 



ครูจํานวน 32 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท และกําลังศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 15 คน  
ประสบการณในการทํางานของครูโดยเฉล่ียประมาณ 18 ป  มีประสบการณในการทํางาน                 
ท่ีโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมโดยเฉล่ีย  18 ป  (มากท่ีสุด 35 ป  นอยท่ีสุด 1 ป) 

      โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนท่ีเปนศูนยรวมของบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ  มีการเปล่ียนแปลงผูอํานวยการจากต้ังแตกอต้ังโรงเรียน ป พ.ศ.2516 จนถึงปจจุบัน
หลายคนแลว ซ่ึงแตละคนเปนคนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณในการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดใหญและประสบผลสําเร็จของจังหวัดรมเย็นมาแลว  บางคนมีภูมิลําเนาในอําเภอ
เปนสุข และหลายคนเคยเปนครูผูสอนในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมากอน เคยไดบุกเบิกและเร่ิมตน
ในการสรางและปูพื้นฐานระเบียบ วัฒนธรรมของโรงเรียน  บุคลากรรอยละ 99 เปนคนในพื้นท่ีคือ
มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเปนสุข  ซ่ึงบางคนก็ยายสับเปล่ียนมาจากโรงเรียนอ่ืน เพื่อกลับมาทํางาน
ในทองถ่ินของตน  และหลายคนก็เคยเปนลูกศิษยโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมากอน จากขอมูล
ท้ังหมดทําใหบุคลากรโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีความสัมพันธกันอยางลึกซ้ึง มีความผูกพันและ
เขาใจกันมาก ดังนั้นการดูแล ชวยเหลือกันของบุคลากรจึงเปนลักษณะแบบครอบครัวเดียวกัน ทุก
คนมีความเขาใจในพื้นฐานทางสังคมของชุมชนเปนอยางดี และมีความรูสึกรักและหวงแหน
ทองถ่ินของตน อยากจะพัฒนาใหดียิ่งๆ ข้ึน ดังนั้นบุคลากรทุกคนจึงปฏิบัติหนาท่ีในการสอนและ
งานราชการตางๆ ในโรงเรียนอยางเต็มท่ีตามกําลังความสามารถ ดวยความต้ังใจจริง สงผลให
โรงเรียนมีการพัฒนาและมีจํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึนในแตละป จนทําใหเกิด
ปญหาความไมเพียงพอของหองเรียน ดังนั้นนักเรียนจึงตองเดินเรียนเพื่อใหสามารถเรียนไดอยาง
พอเพียง กับจํานวนหองเรียนที่มีอยู  ซ่ึงจํานวนครูและบุคลากรก็มีจํานวนไมคอยเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีจํานวนครูมากท่ีสุดคือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แตทาง
โรงเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนไดลงตัว ถึงแมวาจํานวนช่ัวโมงสอนของครูแตละกลุมสาระ
การเรียนรูจะไมเทากัน ข้ึนอยูกับจํานวนครูในกลุมสาระการเรียนรูนั้น แตครูทุกคนก็สามารถทํางาน
และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีความสุข  ผูบริหารปกครองดวยระเบียบและดูแลแบบครอบครัวทําให
ทุกคนสามารถอยูรวมกันและมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายเดียวกัน 
คือการพัฒนานักเรียนใหเปนคน ดี มีความรู และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซ่ึงเม่ือบุคลากรทุก
คนเขามาในโรงเรียน ฝายบริหาร และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตางๆ จะทําการปฐมนิเทศงาน
ใหกับครูและบุคลากรเหลานั้นเพื่อช้ีแจงและรับทราบขอปฏิบัติรวมกัน ถือเปนกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม    ท่ีจะเร่ิมสูการปลูกฝงวัฒนธรรมแกครูและบุคลากรท่ียายเขาใหม ทําใหทุกคนมีรูปแบบ
คานิยมและวัฒนธรรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการบริหาร



โรงเรียนของฝายบริหาร  สงผลใหนักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสรางช่ือเสียงใหกับ
โรงเรียนจนเปนโรงเรียนยอดนิยมอันดับ 2 ของจังหวัดรมเย็น  

      ซ่ึงในวันแรกท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลนั้น ก็รูสึกถึงความเปนมิตรของบุคลากร เพราะ            
หลายคนไดเขามาใหความชวยเหลือผูวิจัยท้ังในดานท่ีพัก หองทํางาน หรือแมแตแนะนําสถานที่  
หลายคนเปนฝายเขาหาผูวิจัยกอน โดยการถามประวัติ บานเกิด ท่ีทํางาน และการเรียนปริญญาเอก
ของผูวิจัย ทุกคนมีความต่ืนเตนในการเรียนรูส่ิงแปลกใหม ซ่ึงผูวิจัยถือเปนส่ิงแปลกใหมท่ีหลายคน
สนใจ เนื่องจากบุคลากรหลายคนเรียนจบปริญญาโทแลว และเม่ือเห็นผูวิจัยเรียนปริญญาเอกก็เกิด
แรงบันดาลใจ หลายคนก็เขาหาผูวิจัยเพื่อการขอขอมูลการศึกษาตอ ซ่ึงผูวิจัยก็ไดใหคําแนะนําไป 
เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี ซ่ึงตอมาก็พบวามีหลายคนลองไปสอบเรียนตอดูก็ประสบความสําเร็จ 
นอกจากนั้นก็มีครูหลายคนที่เขามาพูดคุยกับผูวิจัยเพ่ือขอความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย การเขียนผลงาน
ทางวิชาการ ซ่ึงหลายคนก็กําลังทําผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะอยู  แมผูวิจัยจะไมไดมีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองดังกลาวมากนัก แตก็พอจะมีความรูและประสบการณท่ีจะเสนอแนะไดบางเพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับบุคลากร  นั่นเปนการแสดงใหเห็นวาในเชิงคุณภาพแลวบุคลากรของโรงเรียน 
มีความกระตือรือรนและสนใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานวิชาการ ดังนั้นดวยพ้ืนฐานของ
บุคลากรในโรงเรียนท่ีเปนคนใฝรู มีมนุษยสัมพันธดี ผูวิจัยจึงสามารถปรับตัวและเปนท่ียอมรับ             
ใหความไววางใจจากบุคลากรในโรงเรียนไดอยางรวดเร็ว  แมแตผูบริหารเองก็ใหความเปนกันเอง 
พูดคุยถามปญหาในการลงพื้นท่ีในโรงเรียนอยูเสมอ เพื่อแนะนําแนวทางรวมกัน แตดวยความที่
ผูอํานวยการเปนผูชาย ดังนั้นความเด็ดขาดและคุณลักษณะความเปนชายคอนขางสูง คือ มีความ
มุงม่ัน  มีเหตุผล และจริงจังในการทํางาน  ซ่ึงสวนใหญแลวผูวิจัยจะสนิทสนมและไดขอมูลในเชิง
บริหารจากผูอํานวยการและรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ซ่ึงเปนผูหญิง ท่ีคนท้ังโรงเรียน
เรียกวาหญิงเกง  เพราะการบริหารงานบุคคลนั้นเปนงานสําคัญมากท่ีจะตองเกี่ยวของกับบุคลากร 
ในโรงเรียนรอยกวาคน และนักเรียนอีกสองพันกวาคน ดังนั้นผูนําตองเปนคนท่ีมีวิสัยทัศน
กวางไกล สามารถรวมงานกับทุกคนได  ซ่ึงรองผูอํานวยทานนี้ก็มีคุณสมบัติท่ีสามารถบริหารงาน
บุคคลจนเปนท่ียอมรับของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน   ซ่ึงนักเรียนหลายคนก็ เ รียกวา                   
“อาจารยแม”  ดวยความเขมงวดกับนักเรียน และทํากิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนอยางทุมเท  ทําใหมี
ความสนิทสนมกันและเปนท่ีรัก เคารพของนักเรียนทุกคน  
       ส่ิงหนึ่งท่ีเห็นชัดเจนจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน คือ เร่ืองการแตงกาย ซ่ึงผูวิจัย
ยอมรับวาไมเคยเห็นบุคลากรที่ไหนมีความพรอมเพรียงไดขนาดน้ี  ทุกคนใหความสําคัญกับ
รูปแบบภายนอกท่ีจะแสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางมาก และเนนการแตงกายท่ี
สวยงาม ทันสมัย แตใชผาพื้นเมืองในการตัดชุดเคร่ืองแบบในวันตางๆ  เรียกวาต้ังแตหัวจรดเทาตอง



เนี๊ยบ ทุกอยาง  ไมมีบทลงโทษท่ีเปนลายลักษณอักษร แตทุกคนสามารถรวมกันเปนไปในรูปแบบ
เดียวกัน ซ่ึงจุดนี้ถือวานาสนใจมากท่ีผูวิจัยจะตองคนหาวากระบวนการตางๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการ
ในการดูแลบุคลากรนั้นเปนอยางไร ทําไมถึงสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดขนาดนี้  
นอกจากนี้เม่ือกลุมสาระฯ ใดมีกิจกรรมอะไรท่ีขอความรวมมือในการแตงกายกับครูทุกคน ก็ให
ความรวมมือดีมาก เชน กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศจัดงานวันคริสตมาส ก็ขอความรวมมือใหครู
ทุกคนสวมชุดสีแดงมาโรงเรียนเพื่อรวมกิจกรรม ทุกคนก็หาชุดสีแดงมาใส แมแตผูบริหารเองก็ยัง
ตองใหความรวมมือท้ังๆ ท่ีไมมีการกําหนดบทลงโทษใดๆ กับคนท่ีไมรวมมือเลย แตทุกคนก็
รวมกันไดอยางดีมาก รวมท้ังนักเรียนดวย ซ่ึงทุกคนก็สามารถหาชุดสีแดงมาสวมใสเพ่ือรวม
กิจกรรมไดอยางพรอมเพรียง และเต็มใจ  ซ่ึงกิจกรรมอ่ืนๆ ก็เชนกันท่ีบุคลากรรวมกันแตงกายให
เปนรูปแบบเดียวกัน หรือใหความรวมมือในกิจกรรม ดังภาพท่ี 27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 27  ความพรอมเพรียงในการแตงกายในรูปแบบเดียวกันเพื่อรวมกิจกรรมตางๆ 

 
นอกจากเร่ืองการแตงกายแลว การปฏิบัติงานก็เนนความรับผิดชอบในหนาท่ี และการมี

สวนรวมในการปฏิบัติรวมกันในโรงเรียน  เนื่องจากบุคลากรหลายคนมีพื้นฐานทางครอบครัว
คอนขางดี และมีความพรอม ดังนั้นบุคลากรจึงไมตองกังวลเร่ืองเงิน จึงมีความทุมเทในการทํางาน

 

  

  



อยางจริงจัง  เพราะไมตองพะวงท่ีตองทํางานพิเศษ  หรือขายตรงตางๆ และหลายคนก็มีวิทยฐานะ   
ท่ีสูงดังนั้นคาตอบแทนก็คอนขางมาก  ทุกคนจึงไมคอยเดือดรอนในเร่ืองเศรษฐกิจการเงินนัก  
สังเกตจากการที่โรงเรียนมีกิจกรรมบางอยางท่ีตองการความรวมมือ ทุกคนในโรงเรียนก็ใหความ
รวมแรง รวมใจ และยังพรอมท่ีจะเสียสละทรัพยท่ีมีอยูเพื่อความสําเร็จของโรงเรียนได เชน การรวม
สรางโรงอาหารหลังใหม  การมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน เปนตน ซ่ึงผูวิจัยคิดวาการท่ีทุกคนมี
ความพรอมและเต็มใจท่ีจะเสียสละเพ่ือโรงเรียนนั้นอาจเน่ืองมาจากการท่ีโรงเรียนนั้นไมมีกลุมท่ีมี
อิทธิพล หรือกลุมผลประโยชน  เพราะทุกคนตางไดรับผลประโยชนรวมกันในดานความพรอมของ
โรงเรียน  เม่ือไมมีกลุมผลประโยชนท่ีชัดเจน ทุกคนจึงสบายใจที่ไดมีสวนรวมและเสียสละเพื่อ
โรงเรียน เพราะม่ันใจวาส่ิงท่ีลงทุนไปน้ันลงไปสูนักเรียนจริงๆ  ดังคําใหสัมภาษณของครูคนหนึ่ง
วา 

“...ครูโรงเรียนเรานั้นคอนขางพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือโรงเรียนเสมอ ขอใหบอก ถามีเหตุผล
เพียงพอและส่ิงท่ีทํานั้นลงสูเด็ก เรายินดี ซ่ึงทุกคร้ังท่ีทํางานอะไรท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองเงินๆ ทองๆ 
ทางโรงเรียนจะมีกรรมการพิจารณากอนท่ีจะใหครูทุกคนรวมกันพิจารณาอีกรอบ ซ่ึงการดําเนินงาน
ตางๆ เทาท่ีผานมาก็มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โรงเรียนเราไมเคยมีประวัติท่ีดางพรอย
ในเร่ืองนี้เลย เพราะไมมีกลุมคนท่ีผูกขาดผลประโยชนในโรงเรียน... ” 

         (ครูนอยคนท่ี 1,  25  ธันวาคม  2551) 
 

 บุคลากรสวนใหญใชภาษาถ่ิน คือภาษาอีสาน ในการพูดคุย สนทนากันในเร่ืองท่ีไมเปน
ทางการมากนัก หรือแมแตเร่ืองท่ีเปนทางการแตคุยกันในกลุมยอยตางๆ ซ่ึงภาษาท่ีใชก็สามารถ
สรางความคุนเคยใหกับผูวิจัยไดอยางรวดเร็วมากข้ึน  การใชภาษาถ่ินบงบอกถึงความเปนกันเอง 
และลดชองวางระหวางคนมากข้ึน  เชน ผูบริหารพูดคุย ทักทาย หรือแมแตปรึกษาหารือเร่ืองงานกับ
บุคลากรดวยภาษาอีสาน ก็จะทําใหการสนทนาน้ันเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนกันเอง และไม
เกิดการแบงแยกมากนัก  แมแตกับนักเรียน บอยครั้งท่ีผูวิจัยพบวาครูใชภาษาอีสานในการสนทนา
กับนักเรียน ซ่ึงนั่นเปนการบงบอกถึงความเปนครอบครัว ความผูกพัน และความเปนกันเองของคน
ในโรงเรียนท่ีถูกถายทอดออกมาทางภาษาท่ีใช  

บุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีการแบงเปนกลุมยอยตางๆ หลายกลุม ซ่ึง
อาจจะเปนกลุมคนท่ีอยูในงานเดียวกัน  กลุมสาระฯ เดียวกัน  หรือแมแตเคยเปนศิษยเการุนเดียวกัน           
อยูหมูบานเดียวกัน  หรืออาจจะเปนกลุมที่มีทัศนคติ มีวิถีชีวิตเหมือนกัน  กลุมตางๆ เหลานี้ของ
บุคลากรนั้นเปนกลุมยอยท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางกลุมใหญของโรงเรียน  ซ่ึงส่ิงหนึ่งท่ีผูวิจัย
พบเจอคือ บุคลากรในโรงเรียนนั้นไมมีความแตกแยกกัน  มีเพียงความขัดแยงทางดานความคิด              



ท่ีทุกคนจะนําเสนอมันออกมาในขณะประชุมบุคลากร และทุกคนจะยอมรับมติของท่ีประชุมเสมอ 
แมโรงเรียนจะมีกลุมบุคลากรหลายกลุมยอย แตก็ไมใชกลุมท่ีจะสรางความแตกแยก แตกลุมยอย
เหลานั้นกลับเปนกลุมทํางานในแตละงานซ่ึงมีบทบาทตอการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมาก 
ผูบริหารเองก็พยายามใหครูเลือกท่ีจะเขากลุมอยางสมัครใจ เพื่อใหสามารถดําเนินงานตางๆ ของ
โรงเรียนไปไดอยางรวดเร็วและประสบความสําเร็จ  ดังท่ีผูอํานวยการบอกวา 
 “...โรงเรียนเรามีคนมาก ดังนั้นการแบงเปนกลุมเปนกกตองมีอยูแลว  ซ่ึงกลุมตางๆ ก็จะ
เกี่ยวของกับงานมากกวา คือกลุมยอยของคนในโรงเรียนเกิดจากการที่ไดรวมงานกัน ไดชวยเหลือ 
ไดเห็นใจกัน และก็คบกันสนิทสนมกันมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญกลุมยอยๆ นั้นจะทําใหการทํางาน
รวดเร็วข้ึน เพราะความรวมมือกันจะงายข้ึน  แตท่ีดีคือบุคลากรในโรงเรียน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ซ่ึงผมเองก็แปลกใจเหมือนกัน ผมไมใชคนในพ้ืนท่ี วันแรกท่ีมาก็เห็นความพรอมเพรียงและความ
รวมมือของบุคลากรแลวก็สบายใจวาสามารถบริหารงานและรวมกันดําเนินการตางๆ ท่ีจะ
สรางสรรคโรงเรียนไดแนนอน…” 

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 24  พฤศจิกายน 2551) 
 
และครูคนหน่ึงในกลุมยอยกลุมหนึ่งก็บอกกับผูวิจัยวา 
 “...สวนใหญแลวท่ีเขากลุมยอยนั้นก็ดวยการทํางานมากกวา เพราะเม่ือทํางานเดียวกัน เชน
งานวิชาการ หรือกลุมสาระฯ เดียวกัน ก็ไดชวยเหลือกันมากข้ึน ไดกินขาวเท่ียงดวยกัน ไดพูดคุยกัน 
ก็ทําใหรูใจกันมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญก็ไมไดแบงแยกวาเด็กหรือผูใหญ แตทุกคนก็สามารถอยูรวมกัน
ในกลุมได ถามีทัศนคติท่ีตรงกัน ตั้งแตอยูมาพ่ีก็ยังไมเคยเห็นวาจะมีคร้ังไหนท่ีครูในโรงเรียนจะ
ทะเลาะกันรุนแรงเลยนะ  จะมีก็แตขัดความคิดกันในท่ีประชุมบาง ซ่ึงบางคร้ังก็รุนแรงมากเลย แต
พอประชุมเสร็จก็เปนเพื่อนกันเหมือนเดิม เพราะทุกคนตางยอมรับความคิดของสวนรวมอยูแลว          
พี่วากลุมยอยนั้นก็ดี ทํางานไดเร็วดี...” 

(ครูนอยคนท่ี 2, 24  พฤศจิกายน 2551) 
  

ดวยคุณลักษณะของบุคลากรตามที่กลาวมานี้ ทําใหโรงเรียนมีความแตกตางจากโรงเรียน
อ่ืนในพื้นท่ีเดียวกัน  การท่ีผูบริหารเองมีการบริหารงานท่ีมุงท้ังงานและมุงท้ังคนนั้นก็สามารถทําให
การดําเนินงานของโรงเรียนเปนไดอยางราบร่ืน โดยเฉพาะคนเพราะคนคือเคร่ืองมือสําคัญในการ
ขับเคล่ือนโรงเรียน ซ่ึงรองผูอํานวยการคนหนึ่งบอกกับผูวิจัยวา 
 “...ความเปนครอบครัวนั้นสําคัญ พวกเราดูแลกันแบบพี่แบบนอง มีอะไรก็ชวยกัน มีอะไร
ก็แบงกันปนกัน ไมมีหรอกนะท่ีจะอิจฉาริษยากันแลวสรางความแตกแยก แตสวนใหญจะแขงกัน
ทํางานมากกวา และท่ีดีคือครูท่ีนี่มีความพรอมและอยากเรียนรูพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซ่ึงก็จะ



ทําใหการทํางานของเรางายข้ึน ทําใหเราไดท้ังงานและคน แมแตผูบริหารเองก็รูสึกสบายใจและ
ไววางใจท่ีจะใหครูเราทํางานตางๆ ท่ีสําคัญ เพราะเคามีความรับผิดชอบในหนาท่ีและทุมเทในการ
ทํางานเพื่อโรงเรียนจริงๆ ตองยอมรับในจุดนี้เลย…” 

(รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล, 25  พฤศจิกายน 2551) 
 

 นอกจากนี้ผูปกครองซ่ึงเปนผูไดรับผลประโยชนจากการท่ีโรงเรียนมีความทุมเทในการ
ทํางานก็ไดพูดถึงบุคลากรในโรงเรียนวา 
 “...วางใจท่ีใหลูกเรียนท่ีนี่ เพราะครูเคาดี ดูแลลูกเราดีมากเลย ไมมีหรอกท่ีจะใหนักเรียน            
โดดเรียนออกนอกโรงเรียน  ถามีปญหาอะไรเคาก็ประสานผูปกครองทันที ซ่ึงก็ประทับใจ และ               
ท่ีสําคัญคิดวาครูโรงเรียนนี้เปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนดวยนะ ซ่ึงเม่ือนักเรียนมีแบบอยางท่ีดีก็จะมี
พฤติกรรมท่ีดีตามไปดวย  ตั้งแตเปนโรงเรียนมายังไมเคยไดยินช่ือเสียงดานลบของครูคนไหนเลย 
และย่ิงตอนนี้มีครูในพื้นท่ีมากขึ้นก็จะยิ่งทําใหงายที่เราจะฝากดูแลลูกหลานของเราอยางใกลชิด 
เพราะลับตาพอแมก็ตองมอบความไววางใจใหครูนี่แหละ ถาครูดีเราก็วางใจ…” 

 (ผูปกครองคนท่ี 1, 28  พฤศจิกายน 2551) 
 

2.3   สภาพการดําเนินงานและโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
         โรงเรียนมีปรัชญาวา “นต.ถิ  ปญญาสมา  อาภา” หมายถึงแสงสวางเสมอดวยปญญา

ไมมี   มีคําขวัญประจําโรงเรียน คือ “ประพฤติดี มีความรู อยูในสังคมได”  และมีวิสัยทัศนของ
โรงเรียนวา “โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีความรู กาวม่ันทันโลก อยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข” และมีจุดมุงหมายของโรงเรียนเพื่อให นักเรียนไดรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดีมีความรู อยูในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลอง
ตามาตรฐานการศึกษาของชาติ  และโรงเรียนมีพันธกิจ คือ พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนใหมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  พัฒนาสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหมีความสะอาด สวยงาม รมร่ืน  ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา โดย
การมีสวนรวมของทุกฝายใหเกิดความเขมแข็ง มีความชัดเจนโปรงใส 

       ทางดานระบบการบริหารนั้น โรงเรียนไดจัดทําโครงสรางการพัฒนาโรงเรียน โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการองคการ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีระบุไวในมาตรา 39  
กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารงานดานวิชาการ  การงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ไปยังโรงเรียนโดยตรง โรงเรียนไดปรับโครงสรางการบริหารงาน เพื่อรองรับ



ภารกิจดังกลาวโดยแบงงานตางๆ ในโรงเรียนออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก  กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารสนเทศ  กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหาร
ท่ัวไป  ซ่ึงมีรองผูอํานวยการท้ัง 4 กลุมงานเปนผูบริหารและดูแลการดําเนินงานของ กลุมงานท้ัง 4 
กลุม ใหดําเนินไปในทิศทางท่ีโรงเรียนไดตั้งเปาหมายไว ดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการ
โรงเรียนวา 
 “...โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารจัดการ โดยมุงเนนการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงในการแตงต้ังรองผูอํานวยการนั้นจะมีการพิจารณาความ
เหมาะสม ประสบการณ ความรู ความสามารถท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีในงานน้ันๆ ซ่ึงก็ถือวาโรงเรียน
ของเราโชคดีท่ีมีรองผูอํานวยการทั้ง 4 กลุมงานมีความเขมแข็งและชํานาญในการบริหารงาน         
มีประสบการณ  แตเทาท่ีผมทราบวาบางทานมีประสบการณมาจากกลุมงานหนึ่งแตสามารถมา
บริหารงานในกลุมหนึ่งได  ซ่ึงเทาท่ีผานมาท่ีผมดํารงตําแหนงมาก็ยังไมไดพิจารณาโยกยาย 
สับเปล่ียนการบริหารงานของรองผูอํานวยการในกลุมงานใดเลย  ผมวาโรงเรียนเราโชคดี ท่ีมีรอง
ผูอํานวยการทั้ง  4   ทานคอยขับเคลื่อนงานท่ีสําคัญและชวยงานบริหารผมไดอยางเต็มท่ี และเทาท่ี
ทราบก็เห็นวาทุกคนมีความสุขในงาน ในหนาท่ีของตนเอง เพราะผมคอนขางใหอิสระในการคิด 
การกระทํา แตตองปรึกษาหารือกัน และปฏิบัติงานรวมกันอยางเต็มท่ี... ”  

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 24  พฤศจิกายน 2551) 
 
และรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการก็บอกกับผูวิจัยวา 
 “...ตอนนี้สภาพการดําเนินงานตามโครงสรางภายในโรงเรียนของเราไมมีปญหาอะไรนะ 
แตก็อาจมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของรัฐท่ีจะออกมา ซ่ึงในชวงนี้ก็เร่ิมจะมีแลวเกี่ยวกับ
หลักสูตรใหม ซ่ึงโรงเรียนของเราก็ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนนํารอง ก็ตองคอยดูตอไปวาจะ
เปนยังไง ชวงนี้การเมืองภายนอกโรงเรียนยังวุนวายอยู แมแตในเขตพื้นท่ี ซ่ึงก็อาจกระทบตอ
โรงเรียน แตก็ไมมีอะไรมากตอนน้ีก็ทําตามท่ีเราเปนอยู ทุกคนรับผิดชอบในหนาท่ี ใหความ
ชวยเหลือกัน มีความรวมมือกันก็นาจะทําใหไมมีอะไรมากระทบเราไดอยางรุนแรง...” 

    (รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ, 1 ธันวาคม 2551) 
 
 

สภาพการดําเนินงานของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการทั้ง 4 กลุมงานนั้น จะมุงเนนการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมของทุกฝายในโรงเรียน โดยผูบริหารนั้นจะมุงท้ังงานและการสราง
ความสัมพันธกับบุคลากร ใหทํางานอยางมีความสุข ซ่ึงจะเรียกวามุงท้ังงานมุงท้ังคนเลยก็วาได             
โดยผูอํานวยการมอบหมายงานและใหความไววางใจรองผูอํานวยการในการดําเนินงานตามกลุม



งานท่ีเกี่ยวของ  และในแตละกลุมงานนั้นก็จะมีการแบงเปนงานยอยๆ ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกลุมงาน 
ซ่ึงก็จะมีการจัดแบงหนาท่ีผูรับผิดชอบในแตละโครงการแตละกิจกรรมของกลุมงาน  การแบง
หนาท่ีท่ีชัดเจนทําใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย เพราะทุกคนตางรับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนตามที่ไดรับมอบหมาย และแตละงานนั้นจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  ซ่ึงทุกคนก็ตองให
ความรวมมือในการทํางานของโรงเรียนในทุกโครงการเชนกัน  ซ่ึงการแบงหนาท่ีรับผิดชอบและ
การแบงโครงสรางการบริหารโรงเรียนนั้นทําใหเกิดความชัดเจนในหนาท่ีและทําใหทุกคนทราบวา
ถาจะติดตองานหนึ่งๆ จะตองติดตอในงานอะไร ใครเปนคนรับผิดชอบ ซ่ึงทําใหการทํางานนั้น
รวดเร็วยิ่งข้ึน  โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ดังนั้นจึงมีรูปแบบการบริหารและการดําเนินงานแบบกระจายอํานาจโดยใหทุกคนมีสวน
รวม ซ่ึงในการทํางานหลายๆ คร้ังผูวิจัยจะเห็นวาผูบริหารเอง โดยพาะรองผูอํานวยการนั้นก็สามารถ
ลงมือกระทํางานตางๆ ไดเพ่ือเปนอยางท่ีดี เชน ในการติดต้ังอุปกรณตางๆ การจัดวางแผนฉากเวที 
ซ่ึงบางคร้ังก็ลงมือรวมจัดผาดานหนาเวทีกับครูคนอ่ืนดวย ซ่ึงทําใหทุกคนมีกําลังใจและรูสึกถึง
ความเปนกันเอง ความรวมมือและแบบอยางในการทํางาน ซ่ึงโรงเรียนนั้นแบงโครงสรางการ
บริหารดําเนินงานตามระเบียบของกระทรวง และเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน แตเม่ือมีภาระ
งานจําเปนเรงดวนท่ีตองอาศัยความรวมมือกันของทุกฝาย ทุกงานก็สามารถรวมกันและชวยกัน
ทํางานไดอยางดี   และเพื่อใหการทํางานของโรงเรียนนั้นมีความคลองตัว  ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงภายใตการเปล่ียนแปลงตางๆ ของบานเมืองนั้น แมจะมีผลกระทบตอโรงเรียนบาง
ในเชิงการบริหารจัดการ แตเทาท่ีพูดคุยนั้นก็ไมมีผลกระทบกับแนวคิด คานิยม และ ความมุงม่ัน 
ตั้งใจของบุคลากร ทุกคนตางทําหนาท่ีของตนตามท่ีไดรับมอบหมาย ในกลุมงานตางๆ ซ่ึงโรงเรียน
มีการแบงงานในหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ดังภาพ
ท่ี 28 
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ภาพท่ี 28   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ชมรมศิษยเกา มูลนิธิฯ กองทุน เครือขาย 

สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารวิชาการ 
รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหาร
งบประมาณ นโยบาย

และแผนฯ 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารทั่วไป 

หัวหนากลุม 

บริหารวิชาการ 
หัวหนากลุม 

บริหารงบประมาณ 
นโยบายและแผนฯ 

หัวหนากลุม 

บริหารงานบุคคล 
หัวหนากลุม 

บริหารท่ัวไป 

- กรรมการพัฒนา  
  หลักสูตรโรงเรียน 

- งานวัดผลประเมินผล 

  และเทียบโอนผลการ 

  เรียน 

- งานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อ 

  นวัตกรรมและ 

  เทคโนโลยีทางการ 

  ศึกษา 
 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุและทรัพย 
- งานตรวจสอบภายใน 

- งานแผนงาน 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานสารสนเทศ 
 

- งานบุคคล 

- งานสํานักงานบริหาร 

  กิจการนักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย  
  พฤติกรรมนักเรียน 

- งานสิทธิเด็กและ 

  ปองกันพฤติกรรม 

  นักเรียน 

- งานปองกันสิ่งเสพ 

  ติดและเอดส 
 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานสวัสดิการ 

- งานยานพาหนะและ 

   จราจร 

- งานประชาสัมพันธ 
- งานสัมพันธชุมชน 

- งานโภชนาการ 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานหองสมุด 

- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานศิลปกรรม 

- งานพัฒนาสิ่ง 
   แวดลอม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 28   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม (ตอ) 

     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ชมรมศิษยเกา มูลนิธิฯ กองทุน เครือขาย 

สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหาร
งบประมาณ นโยบาย

และแผนฯ 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารทั่วไป 

หัวหนากลุม 

บริหารวิชาการ 

หัวหนากลุม 

บริหารงานบุคคล 

- งานนิเทศการศึกษา 
  นักเรียน 

- งานสารบรรณฝายวิชาการ 

- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานศูนยวิทยบริการ 

- งานสงเสริมศักยภาพ 

- งานศูนยศิลปะ  วัฒนธรรมและ 

  จัดการแหลงเรียนรู 
- งานพัฒนาการเรียน  การสอน

ภาษาตางประเทศ 

- งานขอมูลสาร 

  สนเทศฝายวิชาการ 

- งานประเมินการปฏิบัติงานใน
ฝายวิชาการ 

- งานรักษาความ 

  ปลอดภัยและวิทยุ 
  สื่อสาร 

- งานสงเสริมกิจกรรม 

  นักเรียน 

- งานหัวหนาระดับช้ัน 
 



 จากภาพสามารถอธิบายขอบขายงานของแตละกลุมงานดังตอไปนี้ 
            2.3.1    ขอบขายงานกลุมบริหารวิชาการ 

                          งานวิชาการ ถือวาเปนงานท่ีสําคัญและเปนหัวใจของการพัฒนานักเรียน
ทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน  โดยกลุมบริหารวิชาการมี
ปรัชญาวา “มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน”  (พรรณนานางานวิชาการ, 2551)  กลุมบริหาร
วิชาการโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมไดมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ตั้งแตผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ครูและบุคลากรทุกคนท่ีทํา
การสอนตางมีบทบาทและมีสวนสําคัญในการรวมกันพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ซ่ึงกลุม
บริหารงานวิชาการไดแบงขอบขายงานเพื่อใหมีความครอบคลุมในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
ออกเปนงานตางๆ ดังนี้  งานกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งานศูนยศิลปวัฒนธรรมและจัดแหลงเรียนรู  งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  งานประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุมบริหารวิชาการ  งานวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน  งานนิเทศการศึกษา  งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  งาน
ศูนยวิทยบริการ งานสารบรรณกลุมบริหารวิชาการ  งานทะเบียนนักเรียน  งานแนะแนวการศึกษา  
งานสงเสริมศักยภาพนักเรียน  งานวิชาการระดับ  และงานขอมูลและสารสนเทศกลุมบริหารงาน
วิชาการ ซ่ึงในการแบงขอบขายงานน้ันเพื่อใหบุคลากรทุกคนสามารถทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย ตามคําสัมภาษณของรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการวา 

 “....ผมคิดวาหัวใจหลักของการพัฒนานักเรียน และการสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนก็คือ
การพัฒนางานวิชาการ ซ่ึงเปนงานท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  เนื่องจากบุคลากรโรงเรียนของเรามีจํานวนมากซ่ึงลวนแตมี
ความสามารถและมีศักยภาพท้ังนั้น ดังนั้นทํายังไงเราจึงจะใชคนท่ีมีความสามารถเหลานี้ใหเกิด
ประโยชน ก็ตองมีการประชุมปรึกษาหารือของทางฝายบริหารและหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 
8 กลุม เพ่ือรวมกันกําหนดขอบขายงาน ซ่ึงแตละปก็จะมีการเปล่ียนแปลงไปบางตามกระแสความ
ตองการของสังคม  อยางโรงเรียนของเรานี่ ปท่ีแลวขอบขายงานวิชาการมีมากกวานี้ แตพอเรา
พิจารณาแลวจะเห็นวามีความทับซอนกันในบางงานจึงยุบรวมกันบาง  แตละงานก็จะมีบทบาท
หนาท่ีแตกตางกันไป  บุคลากรในกลุมบริหารวิชาการเราจะมีการประชุมหัวหนากลุมสาระฯ       
ทุกสัปดาห คือคาบสุดทายของวันพฤหัสบดี เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การจัดทําหลักสูตรตางๆโดยเราจะจัดตารางสอนของหัวหนากลุมสาระฯ ทุกคนใหวาง
ในคาบน้ัน เพื่อพูดคุยกัน แลวใหเคานํานโยบายไปสูการปฏิบัติหรือขยายผลตอไปยังครูในกลุม
สาระฯ ของเคาเอง  ซ่ึงครูทุกคนสามารถรวมมือและขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันได สุดทายแลว
เราตองจําไวเลยวา ไมวาจะแบงขายงานมากนอยแคไหนก็ตาม เราตองใหครูมีสวนรวมในการเสนอ



แนวปฏิบัติ และรวมมือกันในการปฏิบัติตามแนวทางท่ีเสนอนั้นจึงจะไดผลดีท่ีสุด เพราะถือวามา
จากความคิด ความตองการของเคาเอง โดยเราทําหนาท่ีพิจารณาไตรตรองและใหกําลังใจเทานั้น ” 

(รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ, 4 ธันวาคม 2551) 
 

 การดําเนินงานของกลุมบริหารวิชาการนั้นมีท้ังสวนท่ีเกี่ยวของกับเรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล  การติดตาม หรือทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนท้ังดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  การรวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ เปนตน  เพื่อใหการวัดและประเมินผลโรงเรียน           
เปนสุขพิทยาคม สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช 2544 และเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลเปนไปโดยถูกตอง และเปนแนวเดียวกัน จึงวางระเบียบวาดวยการวดั
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามหลักการดังนี้  การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน ดําเนินการ
ประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียนระหวางเรียน เพื่อหาคําตอบวานักเรียนมี
ความกาวหนาดานความรู ทักษะ กระบวนการและคานิยมอันพึงประสงคจากการรวมกิจกรรม           
การเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนานักเรียนตางๆ หรือไมเพียงไร ซ่ึงจะเปนขอมูลสะทอน
ความสําเร็จในการเรียนของนักเรียนและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกฝาย             
ท้ังนักเรียน ผูสอน โรงเรียนและผูปกครอง นําไปพัฒนานักเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และตัดสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน สวนการประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนปลายป หรือปลายภาค และ
เม่ือส้ินสุดชวงช้ัน เพ่ือนําผลไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงนักเรียนใหมีคุณภาพตามผลการเรียน 
ท่ีคาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น รวมท้ังนําผลการประเมินไปใชพิจารณา ตัดสินผลการ
เรียนรายวิชา และตัดสินการเล่ือนชวงช้ัน  และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนทุกคนในปสุดทายของแตละชวงช้ัน คือ ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ขอมูลจากการประเมินจะนําไปใชพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และคุณภาพการศึกษาของชาติได จะตองจัดใหนักเรียนไดเขารับการ
ประเมินผลระดับชาติ และกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการประเมินผลอยางเต็ม
ศักยภาพ เพื่อใหไดขอมูลคุณภาพทางการศึกษาท่ีแทจริงของนักเรียน ของโรงเรียนและของ
ประเทศชาติ    

ระบบการบริหารการประเมินผลการเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปดโอกาสใหทุกฝายมี
สวนรวมในรูปของคณะกรรมการฝายตางๆ อยางกวางขวาง โดยมีผูรับผิดชอบดังนี้  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทหนาท่ี  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอหลักสูตรโรงเรียนและผล



การเรียนรูท่ีคาดหวังรายปของแตละรายวิชา อนุมัติและใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลการเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม  อนุมัติและใหความเห็นชอบ
กิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน เกณฑและแนวปฏิบัติในการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  
อนุมัติและใหความเห็นชอบตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนและแนวปฏิบัติในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนส่ือความอนุมัติและใหความ
เห็นชอบตอกระบวนวิธีการซอมเสริมหรือปรับปรุงแกไขนักเรียนท่ีมีผลตอการประเมินสาระการ
เรียนรูรายป กิจกรรมและผลการเรียนอ่ืนๆ  อนุมัติและใหความเห็นชอบตอระเบียบประเมินผล
ตางๆ ของโรงเรียน  กํากับติดตามการดําเนินการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน และการพัฒนาความสามารถการ
อาน คิด วิเคราะหและเขียนส่ือความ กํากับติดตาม การประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  มีบทบาทหนาท่ีดังนี้ กําหนดผลการเรียน
ท่ีคาดหวังรายปของรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยวิเคราะหจากมาตรฐานการ
เรียนรูชวงช้ันของกลุมสาระการเรียนรู และจัดทํารายวิชาพรอมเกณฑการประเมิน  กําหนดกิจกรรม
การพัฒนานักเรียนของโรงเรียน จุดประสงคกิจกรรมพัฒนานักเรียนแตละกิจกรรม  กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน  กําหนดมาตรฐานการอาน คิด วิเคราะห และการเขียน      
ส่ือความ พรอมเกณฑการประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไขนักเรียนท่ีมีผลการประเมินไมนา
พึงพอใจ กําหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน กําหนดระเบียบการประเมินผลตางๆ ของโรงเรียน   
กําหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลของโรงเรียน  คณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมและ
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนานักเรียน  มีบทบาทหนาท่ีกําหนดแนวการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมพรอมแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู กิจกรรมพัฒนานักเรียน วัดและประเมินผลและตัดสินผลตาม
แนวทางท่ีกําหนดไว   พิจารณาใหความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียน สาระการ
เรียนรูรายปและกิจกรรมพัฒนานักเรียน คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของโรงเรียน  มีบทบาทหนาท่ีดังนี้ กําหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน 
เกณฑการประเมินและแนวทางการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงค พิจารณาตัดสินผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคปลายป และการผานชวงช้ันของนักเรียน จัดระบบการ
ปรับปรุงแกไขคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยวิธีการอันเหมาะสมและสงตอหัวขอวินิจฉัยเพ่ือการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  คณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนส่ือความ      
มีบทบาทหนาท่ีในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิด 



วิเคราะหและเขียนส่ือความของนักเรียน   ดําเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถการอาน คิด 
วิเคราะหและเขียนส่ือความของนักเรียน   ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอาน คิด วิเคราะห
และเขียนส่ือความของนักเรียนรายป และการผานชวงช้ัน  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน           
มีบทบาทหนาท่ีจัดทําสาระ เคร่ืองมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับนักเรียนท่ีรองขอ ประมวลผลและตัดสินผล
การเทียบโอน  เสนอผลการเทียบโอนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 
ใหความเห็นชอบ และเสนอผูบริหารโรงเรียนตัดสินอนุมัติการเทียบโอน  โดยผูบริหารโรงเรียน มี
บทบาทหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพื้นฐาน เปนประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน  อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนดานตางๆ รายป ตัดสินผล
การเรียนผานชวงชั้น ใหคําแนะนําขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานแกบุคลากรในโรงเรียน   
กํากับติดตามใหการดําเนินงาน ประเมินผลการเรียนบรรลุเปาหมายอยางใกลชิด  และครูผูสอน            
มีบทบาทหนาท่ีจัดทําแผนการเรียนรูและประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน  สงผลการประเมินใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจสอบ  
ทําการวัดและประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน ควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผน           
ท่ีกําหนด พรอมกับปรับปรุงแกไขนักเรียนท่ีมีขอบกพรองอยางเครงครัด ประเมินผล ตัดสินผลการ
เรียนรูของนักเรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ เม่ือส้ินสุดการเรียนรายป หรือราย
ภาค สงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูหรือกิจกรรมทุกภาคเรียน  ครูทะเบียนและวัดผล  มีบทบาท
หนาท่ี รวบรวมหลักฐานการวัดและประเมินกลุมสาระการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค  การอาน  คิด วิเคราะหการเขียนส่ือความ รายงานหลักฐานเอกสารท่ี
เกี่ยวกับนักเรียน  จัดทําเอกสารหลักฐานแกนักเรียน ใหบริการจัดทําเอกสารหลักฐานแกนักเรียน 
และเก็บหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียน ซ่ึงนักเ รียนคนหน่ึงไดบอกกับผูวิจัย เกี่ ยวกับระบบวัดผล
ประเมินผลของกลุมบริหารวิชาการวา 

“…เรียนหนังสือท่ีนี่ครูสอนดีครับ ตอนเรียนก็เขาใจดี แตตอนสอบก็รูสึกวายากกวา  และ
เกรดก็เอายากมาก ตองเกงจริงๆ จึงจะไดเกรด 4  ยิ่งบางวิชา เชน คณิตศาสตร ยิ่งไดเกรดไมมากเลย 
สุดๆ ผมเคยไดคือ 3 ก็ถือวางานวิชาการเกี่ยวกับวัดผลนั้นเขมงวดมากทีเดียวครับ...” 

(นักเรียนคนท่ี 1,  4 ธันวาคม  2551) 
 
 
 



นอกจากขอบขายงานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลแลว กลุมบริหารวิชาการก็มีภาระงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมทางดานวิชาการท่ีจะพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู
ของนักเรียนในรูปของกิจกรรมและโครงการตางๆ มากมาย เชน โครงการคายพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ  งานสัปดาหวิชาการ  การติวนักเรียนเพื่อการแขงขัน  การติวสอบเขามหาวิทยาลัย  หรือแม
การนํานักเรียนไปศึกษาดูงานในโรงเรียนหรือสถานท่ีตางๆ เพื่อเปนการเปดประสบการณและสราง
องคความรูท่ีแตกตางแกนักเรียน  ซ่ึงในหลายๆ กิจกรรมนั้นมีรูปแบบการจัดท่ีแตกตางกันไป 
บางคร้ังครูและบุคลากรก็เปนผูจัดเอง  บางกิจกรรมก็อาศัยศิษยเกาท่ีมีประสบการณในมหาวิทยาลัย
ตางๆ  หรือบางกิจกรรมทางโรงเรียนก็จะจางนักวิชา หรือวิทยากรจากหนวยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะมาสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ซ่ึงบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการนั้น
สวนมากแลวจะเปนคนรุนใหม ท่ีมีความมุงม่ันในการพัฒนางานวิชาการ และอาจมีบุคลากรรุนเกา
แตมีความชํานาญและมีความสามารถทางดานการพัฒนางานวิชาการคอยเปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษา
และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน  ลักษณะการดูแลกันและกัน รวมท้ังการปกครองในกลุมงานนี้มี
ความอบอุนและคอนขางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานดวยความพรอมเพรียง ทําใหงาน
พัฒนาวิชาการของโรงเรียนประสบความสําเร็จและสรางช่ือเสียงแกโรงเรียนตลอดมา 

 
     2.3.2    ขอบขายงานกลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารสนเทศ 
                  งานบริหารงบประมาณนโยบายและแผนงานสารสนเทศ  เปนงานสวนกลาง
ของโรงเรียนท่ีมีความสําคัญในการส่ือประสานกับกลุมงานตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  และดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ  และสนับสนุนงานของฝายบุคลากรโรงเรียน  ซ่ึงกลุมงานนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานธุรการใหเกิดความคลองตัวอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงงานธุรการใหสามารถ
ดําเนินการตามแผนงานการบริหารโรงเรียนและแผนปฏิบัติของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนใหเขาใจในระบบงานธุรการและนําไปปฏิบัติไดถูกตอง เพื่อให
งานดานการเงิน  การพัสดุของโรงเรียนมีความถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และเปน
ประโยชนตอนักเรียนมากท่ีสุด  เพื่อใหการบริการงานธุรการดานตางๆ และบุคลากรของโรงเรียน
ดวยความสะดวก เพื่อดูแลและสนับสนุนงานฝายตางๆ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว  และ
รวดเร็วเปนการสรางขวัญและกําลังใจ เกิดผลดีตอทางโรงเรียนมากที่สุด กลุมงานนี้มีนโยบาย                
มุงสงเสริมการบริหารงานของทุกฝาย ใหไดรับความสะดวกรวดเร็วตามเปาหมายของโรงเรียน  
มุงเนนการบริหารงานของฝายธุรการ ใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอทางราชการและโรงเรียน  
มุงเนนการรักษาผลประโยชนของโรงเรียน  ควบคุมการใชเงินบํารุงการศึกษาและเงินงบประมาณ



ใหไดประโยชนตอโรงเรียนมากท่ีสุด มุงสงเสริมงานบริหารใหเปนไปตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และแผนงานของโรงเรียน  สวนเปาหมายน้ันก็จะเนน  ความตรงเวลา  เรงรัด
งานธุรการ  ทุกดานใหทันเวลาและเปนไปตามระบบระเบียบของทางราชการอยางตอเนื่องและ
เรียบรอย  ดําเนินงานตามแผนงานท่ีปฏิบัติถูกตอง โดยยึดถือระเบียบแบบแผนของทางราชการใน
ทุกดานใหสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ดังคําสัมภาษณของ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณนโยบายและแผนงานสารสนเทศ วา 
 “…งานกลุมของเราตองติดตอกับคนมากท่ีสุด ท้ังรับ สงหนังสือ การเงิน ดังนั้นบุคลากร
ของเราตองเปนคนท่ีใจกวางและสามารถเขากับทุกคนได มีความเปนมิตร เพราะเราทําหนาท่ีสําคัญ
ในการประสานงานรวมถึงอํานวยการแกครูทกคน ดังนั้นผมจะบอกนองๆ เสมอวา นอกจาก
รับผิดชอบในงานแลวก็ตองทํางานใหมีความสุข ยิ้มใหมาก หามนาบ้ึงเพราะจะทําใหงานลมเหลว
ได ควรเปนมิตรกับทุกคน...” 

(รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณนโยบายและแผนงานฯ,  4 ธันวาคม  2551) 
 
นอกจากนี้ครู ซ่ึงเปนผูรับบริการในกลุมงานนี้ไดเอยถึงการทํางานของบุคลากรในกลุมงานนี้วา 
 “...พี่ตองติดตอกับงานดานงบประมาณบอยมาก เพราะตองดําเนินโครงการตางๆ ตาม
คําส่ังซ่ึงก็ไดรับความสะดวกในการบริการ เพราะครูการเงินท่ีนี่ทําหนาท่ีการเงินอยางเต็มท่ี มีคาบ
สอนนอย และทานเปนคุณลุงใจดีท่ีนอกจากใหบริการเราแลวยังสอนการลางใบยืมใหเราดวยเพื่อ
เปนความรู... ” 

(ครูนอยคนท่ี 3,  6 มีนาคม  2552) 
 
   แมงานในกลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารสนเทศ จะไมใชกลุมงานท่ีมี
ภาระหนาท่ีเกี่ยวกับนักเรียนโดยตรง แตจะมีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติกิจกรรม โครงการตางๆ ท่ี
จะเอ้ือใหเกิดความสําเร็จของกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ซ่ึงถือเปนงานท่ีสําคัญอีกงานหนึ่ง  
บุคลากรในกลุมงานนี้จะมีรองผูอํานวยการท่ีคอนขางอาวุโส ซ่ึงเปนคนท่ีมีประสบการณในการ
บริหารงานธุรการอยางยาวนาน และมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี  เนื่องงานในกลุมงานนี้เปนงานท่ีทุกคนใน
โรงเรียนตองไดติดตอประสานงานกันอยูทุกวัน ท้ังรับ – สงหนังสือ  ท้ังการเบิกจายเงินและพัสดุ
เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ของครู  ดังนั้นบุคลากรในกลุมงานนี้จึงเปนผูมีความละเอียดรอบคอบ                
มีความเชี่ยวชาญ  มีความเปนมิตร  และทํางานอยางประสานกันไดดี  ซ่ึงในชวงพักกลางวนักจ็ะรวม
รับประทานอาหารดวยกัน ซ่ึงก็จะมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันท้ังเร่ืองงานและเร่ืองท่ัวไป เนื่องจาก
สํานักงานของกลุมงานนี้อยูติดกับหองผูอํานวยการ ดังนั้นบอยครั้งท่ีผูอํานวยการก็ไดมารวม
รับประทานอาหารกับบุคลากรในกลุม ซ่ึงทําใหเกิดความอบอุนและเปนกันเองของผูบริหารกับครู



และบุคลากรในโรงเรียนมากข้ึน ซ่ึงจะเอ้ือตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนในท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยก็ได
พูดคุยกับบุคลากรคนหนึ่งท่ีทํางานในกลุมงานนี้ ทานบอกวา 
 “...เราอยูกันแบบครอบครัว โดยมีทานรองฯ เปนพอ คอยดูแลลูกๆ ทานสอนงาน  สอนการ
ดํารงชีวิตในโรงเรียน และทําใหบุคลากรของเราเปนกลุมเปนกอนกัน กลมเกลียวกัน และพวกเรา
ไดพูดคุยกันมากท่ีสุดในตอนกินขาวเท่ียง  ทานจะอาศัยชวงนั้นในการสอนงานดวย  ซ่ึงบางครั้ง
ผูอํานวยการเองก็ไดมารวมทานขาวเท่ียงกับพวกเรา เพราะหองพักอยูใกลกัน ทําใหบุคลากรรูสึก
อบอุนและเปนกันเองมากข้ึน...” 

(ครูนอยคนท่ี 4,  6 มีนาคม  2552) 
 

 ดังนั้นโรงเรียนจึงใหความสําคัญกับงานทุกกลุม ไมวาจะเกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรงหรือ
โดยออมก็ตาม อยางเชนงานในกลุมบริหารงบประมาณฯ นี้  ผูวิจัยสังเกตเห็นวาทุกวันนั้นจะมีครู
และบุคลากรที่เขามาติดตอรับสงหนังสือ เบิกจายงบประมาณ ตางๆ  รวมถึงเดินเขาออกจากหองนี้
จํานวนมาก เหมือนเปนท่ีแวะเวียนของครุและบุคลากรท่ีมาติดตอประสานงานอํานวยการตางๆ  
เพื่อรวมกันท่ีจะเอ้ือตอความสําเร็จของโรงเรียนและผลประโยชนแกนักเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 
 
        2.3.3    ขอบขายงานกลุมบริหารงานบุคคล 
           กลุมบริหารงานบุคคลเปนกลุมงานท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการดูแล
บุคลากรและนักเรียน  โดยภาระงานในกลุมนี้มี 2 งานหลักๆ คือ งานบุคคล  และงานกิจการ
นักเรียน (งานฝายปกครองเดิม)  โดยกลุมบริหารงานบุคคลมีหลักปรัชญาในการบริหารงานวา 
“สงเสริม พัฒนา และแกปญหานักเรียนใหเปนคนดี  มีความรู  กาวม่ันทันโลก อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข รูจักชวยเหลือชุมชน สังคม ประเทศชาติ”  ซ่ึงมีรองผูอํานวยการผูหญิงเปนผูบริหารและ
ดูแลงานน้ี ทานเปนคนท่ีมีความสามารถและมีประสบการณในการทํางานมาอยางเช่ียวชาญ  และ
เปนคนท่ีทุมเทในการทํางานโดยไมยอทอ  ทําใหการดูแลนักเรียนซ่ึงเปนงานหน่ึงของกลุมงานนี้   
มีความเขมแข็งและสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไวไดอยางดี  
นักเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมไดรับคําชมจากชุมชนหรือคนท่ัวไปวามีระเบียบวินัย  มีสัมมา
คารวะ  กลาแสดงออก  และทํากิจกรรมตางๆ ไดเต็มท่ี ซ่ึงนอกจากการบริหารกิจการนักเรียนและ
การพัฒนานักเรียนแลว  งานบริหารบุคคลก็สามารถทํางานไดเปนท่ีพอใจของครูและบุคลากร                  
ในโรงเรียน ซ่ึงกลุมบริหารงานบุคคลมีการแบงขอบขายงานออกเปนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับครูและ
นักเรียน ซ่ึงแสดงไดในโครงสรางกลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  ดังภาพท่ี 29 
 



โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 29   โครงสรางกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 

  

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

งานบุคคล งานกิจการนักเรียน 

1. งานสํานักงานกลุมฯ 

2. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด 

     ตําแหนง 
3. งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
4. งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการ 

    ปฏิบัติราชการ 

    -  งานพัฒนาขาราชการครูและ 

        และบุคลากรทางการศึกษา 
    -  งานเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ 

        ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานวินัยและการรักษาวินัย 

6. งานการออกจากราชการ 

7. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 

 

1. งานสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

     นักเรียน 

2. งานสิทธิเด็กและปองกันพฤติกรรม 

     นักเรียน 

3. งานกิจกรรมนักเรียน 

4. งานปองกันสิ่งเสพติดและเอดส 
5. งานรักษาความปลอดภัยและวิทยุ 
     สื่อสาร 

6. งานครูประจําระดับ 

7. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานประเมินผล วิเคราะห รายงาน ปรับปรุง/พัฒนา 



นอกจากโครงสรางกลุมบริหารงานบุคคลขางตนแลว โรงเรียนมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
นักเรียนประจําหมูบาน เพื่อใหนักเรียนและชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  
โดยคณะกรรมการนักเรียนประจําหมูบานนั้นมีหลักการดําเนินงานบนพื้นฐานท่ีวา หัวใจสําคัญของ
การจัดการศึกษาตองปลูกฝง สงเสริมใหคนในชาติเกิดจิตสํานึกในการพ่ึงตนเอง รวมพลังแกปญหา 
พัฒนา สรางสรรคใหสังคมอยูอยางเปนสุข ตระหนักและเห็นคุณคาของแนวทางประชาธิปไตย 
สรางองคกรชุมชนใหมีสวนรับผิดชอบรวมกัน รูปแบบคณะกรรมการนักเรียนประจําหมูบาน จึง
เปนอีกแนวทางหน่ึงในการสรางองคกรเยาวชนใหมีสวนชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษาของชุมชน  โดยมีเปาหมายคือ ทุกหมูบานในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนเปนสุขพิทยา
คม และหมูบานนอกพื้นท่ีท่ีนักเรียนอาศัยอยู  ความมุงหมายในการจัดโครงการคือ เพื่อสรางองคกร
นักเรียนใหมีสวนชวยเหลือ สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนในหมูบานนั้น  เพื่อฝกฝนใหนักเรียน
เรียนรูกระบวนการประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติจริง  และเพื่อเสริมสรางบทบาท ภาวะผูนําใหแก
นักเรียนใหกวางขวางข้ึน  ซ่ึงผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการน้ี ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการฝายกิจการนักเรียน ครูชุมชน ซ่ึงมาจากกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนท่ีไดรับการ
แตงต้ังจากโรงเรียน  ครูท่ีปรึกษาประจําหมูบาน และคณะกรรมการนักเรียน ซ่ึงแตละคนนั้นมี
บทบาทหนาท่ี คือ รับนโยบายและภารกิจท่ีโรงเรียนกําหนดไปรวมกันวางแผนการปฏิบัติ ให
เกิดผลสําเร็จตามความมุงหมาย  ประสานการปฏิบัติงานกับอาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูบาน 
ผูปกครอง ครูชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของในชุมชน  ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ปกปอง คุมครอง 
ดูแลนักเรียนของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมในหมูบานท่ีตนรับผิดชอบ  ซ่ึงภารกิจหลัก ไดแก การ
กระตุน ติดตามในบานของนักเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมทุกหลังคาเรือน ปลูกไมยืนตน กลวย 
ไผ มะพราว พืชผักสวนครัว ไมดอกไมประดับ  จัดบานใหนาอยูอาศัย สะอาด รมร่ืน เนนใหมีหอง
สวนตัว หรือมุมของตนเอง เพื่อศึกษาทบทวนความรูและปรับบุคลิกภาพ  นําอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําหมูบานออกเยี่ยมบานและพบปะผูปกครองภาคเรียนละ1 คร้ัง แนะแนวนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบใหศึกษาตอ สอดสองดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนในหมูบานและรายงานท้ังพฤติกรรมท่ีสรางคุณประโยชนใหแกสังคม และ
พฤติกรรมท่ีอาจนําความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสูตนเอง ครอบครัว หรือสถาบัน  เปนตัวกลาง
ประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนในกรณีตางๆ  นอกจากน้ียังมีภารกิจเฉพาะ เชน การจัดการ
แขงขันกีฬา  รวมกันพัฒนาชุมชน  ใหการศึกษาแกชุมชน  รวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีจัดกิจกรรมหมูบานท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงโครงการคณะกรรมการนักเรียนประจําหมูบานนั้น
เปนอีกหนึ่งโครงการในการดูแลนักเรียนโดยใหนักเรียนและชุมชนมีสวนรวม เปนการปองกัน
ปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียน ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักของกลุมบริหารงานบุคคล ในงานกิจการ



นักเรียน  และการปฏิบัติงานตามโครงการนี้ไดรับความพึงพอใจจากชุมชมชนเปนอยางมาก               
ท่ีโรงเรียนใหความสําคัญและเอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี (กลุมบริหารงานบุคคล, 2551) 
 จากขอบขายกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น จะเห็นไดวากลุมงานนี้         
มีบทบาทสําคัญในการดูแลครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน ซ่ึงกลุมงานนี้มีสํานักงานอยูใน
ทําเลท่ีเหมาะสมกับการติดตอประสานงานท้ังของครูและนักเรียน อยูไมไกลจากหองของฝาย
บริหาร  มีการแบงลักษณะงานออกเปนงานดูแลบุคลากร และงานดูแลนักเรียน ซ่ึงรองผูอํานวยการ
ของกลุมงานน้ี  บอกวา กลุมบริหารงานบุคคลนี้มีภาระหนาท่ีคอนขางหนักพอสมควร เพราะเปน
กลุมงานท่ีตองประสานเก่ียวของกับคนโดยตรง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดูแล ชวยเหลือนักเรียน  แต
กลุมงานนี้มีบุคลากรหรือทีมงานท่ีเขมแข็ง  แมวารองผูอํานวยการจะเปนผูหญิง แตก็ไดรับการ
ยอมรับและเปนแบบอยางท่ีดีในการทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  และท่ีสําคัญกลุมงานนี้
คอนขางมีความสนิทสนมกันของบุคลากรมาก เพราะรองผูอํานวยการจะดูแลและใหความเปน
กันเองกับบุคลากรในกลุมงานทุกคน รวมถึงการดูแลในเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจ ท้ังการ
พิจารณาความดีความชอบ ซ่ึงบุคลากรหลายคนบอกวา รองกลุมงานนี้ดูแลลูกนองดี  และเนื่องจาก
กลุมงานนี้มีความเก่ียวของกับการดูแลนักเรียน  ดังนั้นในแตละปจะมีการจัดกิจกรรม โครงการ
ตางๆ ท่ีจะพัฒนานักเรียนนอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาทางดานผลสัมฤทธ์ิของงานวิชาการ กลุม
งานนี้จะมุงเนนการพัฒนาระเบียบวินัย  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน  การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด หรือแมแตการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้
ประสบความสําเร็จไดภายใตความรวมมือของบุคลากรทุกคนในกลุมงาน และท่ีสําคัญคือการ
ประสานงานความรวมมือไปยังครูท่ีปรึกษาและครูหัวหนาระดับช้ันในการดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียน รวมถึงการมีคณะกรรมการในการดูแลพฤติกรรมของครูในโรงเรียนดวย  ซ่ึงกลุม
บริหารงานบุคคลนี้ถือวาเปนกลุมงานท่ีมีอิทธิพลอยางมากในการกําหนดแนวทาง การปฏิบัติ หรือ
แมแตวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เพราะมีความเกี่ยวของกับ การสรางคานิยม
ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยตรง ตั้งแตกาวแรกท่ีเขาสูโรงเรียน ซ่ึงทําให
บุคลากรและนักเรียนเปนผูมีคานิยมท่ีดี และมีรูปแบบความเช่ือท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําให
เอ้ือตอการปฏิบัติงานรวมกันและการพัฒนาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในท่ีสุด 
 เพื่อเปนการสะทอนผลจากการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลนี้ ผูวิจัยจึงไดพูดคุยกับครู 
และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติในกลุมงานนี้ ซ่ึงไดสาระวา 
 “…เราทํางานตามขอบขายหนาท่ีของตน ไมกาวกายงานกัน ยกเวนบางคร้ังท่ีงานคอนขาง
หนัก เราก็จะยื่นมือเขาไปชวยเหลือมากกวา  ทํางานกลุมนี้พี่มีความสุขดี เพราะรองฯ ของเราทาน
ดูแลและใหกําลังใจเราดีมาก บางคร้ังก็รูสึกเหมือนทํางานกับแมคนหนึ่งเลย เพราะทานคอยสอน



งาน สอนการอยู และสนับสนุนใหเรามีความกาวหนา  ซ่ึงพ่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับอัตรากําลัง การยายเขา 
ยายออกของครู ดังนั้นก็จะมีงานเขามาเปนชวงๆ ซ่ึงก็ทํางานอยางเต็มท่ี ใหรอบคอบท่ีสุด...” 

    (ครูนอยคนท่ี 5, 28  มิถุนายน  2552) 
 
นอกจากนี้นักเรียนซ่ึงถือวาเปนกลุมคนท่ีเปนเปาหมายโดยตรงของการดําเนินงานกิจการนักเรียนในกลุม
บริหารงานบุคคลเลย ก็ไดบอกกับผูวิจัยในการสนทนากันขณะรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงอาหารวา 
 “…ฝายปกครองท่ีโรงเรียนของเราคอนขางเขมงวดมากในการดูแลนักเรียน โดยเฉพาะการแตง
กายและการเขาเรียน ถาหากมีนักเรียนทําผิดแคคร้ังสองคร้ังก็แจงผูปกครองแลว ดังนั้นพวกเรากต็องทําให
ถูกตอง เพื่อไมใหเกิดความเดือดรอน และท่ีสําคัญพวกเราเปนพี่ ม.6 แลว ก็ตองการเปนแบบอยางแก
นองๆ ถาเราไมเปนแบบอยางโรงเรียนก็จะเละในท่ีสุด...” 

(นักเรียนคนท่ี 2, 9  มิถุนายน  2552) 
 
 จะเห็นไดวากลุมบริหารงานบุคคลนั้น สามารถทํางานประสานสอดคลองตามเปาหมายของ
โรงเรียน ซ่ึงแนนอนวาผูนําของกลุมงานนี้ตองมีบารมีท่ีจะทําใหครูและนักเรียนยึดม่ันในเปาหมายรวมกัน 
ซ่ึงสังเกตไดวารองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลนี้ทานจะสรางบารมีโดยการทํางานอยางทุมเท 
จริงจัง และจริงใจ  ตรงไปตรงมา ซ่ึงก็ทําใหทุกคนท้ังนักเรียนและครูตางช่ืนชมและรวมมืออยางดีในการ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกลุมไดวางไว 
 
              2.3.4    ขอบขายกลุมบริหารงานท่ัวไป 
                           กลุมบริหารงานท่ัวไป มีสํานักงานต้ังอยูที่ช้ัน 1 ของอาคาร 2 ซ่ึงเปนทําเล
ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมอยางมากสําหรับขอบขายงาน เพราะเปนท่ีท่ีทุกคนตองเดินผานไปมา และสามารถ
เขามานั่งพูดคุยกันได  เพราะภายในหองนั้นจัดมุมใหเอ้ือตอการปรึกษาหารือของบุคลากรในกลุม
และคนท่ีมาติดตอประสานงาน  กลุมงานนี้มีหนาที่ใหบริการ อํานวยความสะดวกในการดําเนิน
กิจกรรม  ดังนั้นจึงเปนอีกหองหนึ่งท่ีครูหลายคนจะแวะเขามาน่ังพักระหวางทางเดิน สนทนา พดูคุย 
ปรึกษา แลกเปล่ียนแนวคิดกัน  กลุมงานนี้ มีหลักปรัชญาในการทํางานวา “อยาถามวาโรงเรียนให
อะไรแกทาน ...แตจงถามวา ทานใหอะไรแกโรงเรียนบาง”  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบงานของ
โรงเรียนตามคําส่ัง ระเบียบของกรมสามัญศึกษา สนับสนุนนโยบายของโรงเรียนและปฏิบัติตาม
แผนงานของกลุม โดยการนําของผูอํานวยการผูชาย ซ่ึงคอนขางมีอายุมากแลว แตมีประสบการณ
ในการทํางานมาหลายโรงเรียน มีความเช่ียวชาญในการบริหารท่ัวไปมาก ทานไมยอมแพตาม
สังขาร แตทํางานหนักเหมือนคนหนุม  ทานคิดสรางสรรคและสนับสนุนใหบุคลากรคิดสรางสรรค



โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะพัฒนานักเรียน อยางเชนโครงการธนาคารขยะ ซ่ึงถือวาประสบผลสําเร็จ
อยางมาก ไดรับรางวัลจากหลายหนวยงาน ซ่ึงทานก็พยยามพูดคุยกับผูวิจัยเกี่ยวกับการคิดตอยอด
โครงการนี้ใหไดผลอยางยั่งยืน ซ่ึงนั่นแสดงใหเห็นวาผูนําของกลุมงานนี้ มีความใฝรูและมีจิตใจใน
การบริการอยางแทจริง  โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน ซ่ึงกลุมงานนี้มีขอบขายงานเพื่อ
สงเสริมการศึกษาตามโครงสรางการบริหารกลุมบริหารงานท่ัวไป ในภาพท่ี 30 
                                               

โครงสรางและขอบขายงานกลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

ภาพท่ี 30   โครงสรางและขอบขายงานกลุมบริหารงานท่ัวไป 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 

 
งานอาคารสถานท่ี 
- ระบบไฟฟาภายในโรงเรียน 
- บริการหอประชุม 
- บริการปรับซอมบํารุง 

งานสิ่งแวดลอม 
- ภูมิทัศนโรงเรียน 
- ดูแลความสะอาดและกําจัดขยะ 
- รับผิดชอบหองเรียน 
- บริการพันธุไมประดับตามอาคาร 

งานสัมพันธชุมชน 
- สมาคมครูและผูปกครอง 
- ดนตรีไทย 
- ดนตรีพ้ืนเมือง 
- ดนตรีสากล 
- ดนตรีดุริยางค 
- นาฏศิลปการแสดง 

งานโภชนาการ 
- โรงอาหาร 
- สวัสดิการนํ้าด่ืม 

งานสวัสดิการ 
- สหกรณโรงเรียน 
- ธนาคารโรงเรียน 
- กองทุนสะสมทรัพยโรงเรียน 
- โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ 
- รานสะดวกซื้อและรานถาย 
   เอกสาร 

งานยานพาหนะและจราจร 
- การจัดเก็บยานพาหนะ 
- การจราจรภายในโรงเรียน 
- การบริการงานจราจร 

งานศิลปกรรม 
- บริการออกแบบตกแตง 

งานโสตทัศนศึกษา 
- บริการใชหองโสตฯ 
- บริการการใชหองศูนยคณิต 
- บริการถายภาพและจัดทํา  
  CD งานหองสมุด   -  บริการใชหองสมุด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 30   โครงสรางและขอบขายงานกลุมบริหารงานท่ัวไป (ตอ) 

 
จากโครงสรางของการบริหารและขอบขายงานของกลุมบริหารงานท่ัวไป  มีรอง

ผูอํานวยการของกลุมงานเปนผูชาย ท่ีมีประสบการณในการทํางานมายาวนานและมีประสบการณ
ทางการสอน และการบริหารผานมาหลายโรงเรียน และโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมน้ีทานบอกวาจะ
เปนโรงเรียนสุดทายท่ีจะรวมในการพัฒนางาน  โดยทานใหขอคิดวาอาชีพครูและผูบริหารนั้นนาจะ
มีการยายบอยๆ เพราะจะทําใหเราไดเห็นและไดเรียนรูจากหลากหลายโรงเรียน ซ่ึงเหมือนเปนการ
เพิ่มพูนความรูและความเช่ียวชาญมากข้ึน ซ่ึงทานไดขอยายโรงเรียนมาต้ังแตเร่ิมรับราชการ 8 
โรงเรียนแลว  ทานบอกวามีขอดีคือเราไดเห็นความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของท่ีตางๆ ก็
สามารถนํามาปรับประยุกตและพัฒนาใชกับท่ีหนึ่งไดดีข้ึน และท่ีสําคัญไดเพื่อนมากข้ึนดวย และมา
ทํางานท่ีโรงเรียนนี้ก็ไดรับผิดชอบกลุมบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงก็เปนงานท่ีมีความถนัดอยูแลว เพราะมี
ประสบการณจากโรงเรียนเดิมๆ  แตท่ีดีข้ึนคือเรานําประสบการณและปญหาท้ังหมดที่เกิดข้ึนมา
ประยุกตกับท่ีนี่ ทําใหสามารถทํางานไดดีข้ึน  ซ่ึงงานบริหารทั่วไปนี้เปนงานท่ีสนับสนุนนโยบาย 
ของโรงเรียน โดยตามขอบขายงานแลวกลุมงานนี้จะทําหนาท่ีจัดหาส่ือการสอนและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูใหทันเหตุการณของโลก พรอมกับบันเทิงในรูปแบบของ
โสตทัศนอุปกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โทรทัศน  นักเรียนจะไดดูท่ีขางหองประชาสัมพันธ  หองโสต

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 

งานอนามัยโรงเรียน 
-หองพยาบาล 
- โครงการสงเสริมสุขภาพ 
- โครงการ อย. นอย 
- การประกันอุบัติเหตุหมู 
- เด็กไทยฟนดี 
- สุขานาใช 

งานประชาสัมพันธ 
- เสียงตามสายเพ่ือการเรียนรู 
- บริการเสียงตามสาย 
- ศูนยบริการสิ่งของหาย 
- วารสารและจดหมายขาว 
- ขาวสาร I.C.T. 
- การจัดปายนิเทศ 

งานสํานักงานบริหารทั่วไป 
- แผนงาน/สารสนเทศ 
- ระเบียบแนวปฏิบัติ 
- งานสารบรรณ/พัสดุ 
- แบบฟอรม/งานอื่นๆ 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
   ประจําป 



ทัศนศึกษา  นอกนั้นโรงเรียนยังมีโครงการติดต้ังโทรทัศนตามอาคารตางๆ อีกหลายจุด และเพ่ิม
โทรทัศนเคร่ืองฉายขามศีรษะ ภาพนิ่ง ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ อีกดวย  นอกจากนี้โรงเรียนได
จัดกิจกรรมทางดนตรี  และบริการวงโยธวาทิต เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของอําเภอ  สวนราชการ  
เอกชน  และโรงเรียน  ซ่ึงในแตละปจะมีกิจกรรมมากมาย โรงเรียนก็ไดใหบริการเพื่อเปนการ
สนับสนุนงานตางๆ ท้ังเปนการฝกฝนใหนักเรียนมีใจรักทางดานศิลปะประจําชาติ  ศิลปะพ้ืนเมือง  
เปนการ เผยแพร ช่ือ เ สียงของโรง เ รียนและนํ าโรง เ รียนเข า สู ชุมชน  ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  อีกงานท่ีสําคัญของกลุมนี้คือการใหบริการหองสมุด  ซ่ึงหองสมุดเปดทําการ
ตั้งแตเวลา 07.30 – 16.30  น. ครูและนักเรียนในโรงเรียนมีสิทธ์ิเปนสมาชิกหองสมุดและตองทํา
บัตรสมาชิกหองสมุด จึงจะมีสิทธ์ิยืมหนังสือและส่ือตางๆ ได นอกจากนี้หองสมุดยังเปนหองสมุด 
ท่ีบริการชุมชนดวย โดยใหคนในชุมชนสามารถเขามาอานหนังสือและเรียนรูจากหองสมุดได  
นอกจากหองสมุดแลวจุดเดนอีกหนึ่งจุดในโรงเรียนนาจะเปนหองน้ํานักเรียน  โรงเรียนไดรับความ
สนับสนุนจากชุมชนในการสรางหองน้ําท่ีสวยงาม สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน  โรงเรียนนี้ถือวามีหองน้ํานักเรียนท่ีดีท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานี้เลยก็วาได  ซ่ึงการดูแล
รักษาก็เกี่ยวของกับงานบริหารท่ัวไป จึงมีการจัดแมบานคอยทําความสะอาดตลอดท้ังวัน  
นอกจากนี้ยังมีงานหองพยาบาลท่ีกลุมบริหารท่ัวไปตองดูแลรับผิดชอบในการใหบริการท่ีดีแก
นักเรียน หองพยาบาลมีเจาหนาท่ีอยูดูแลตลอดท้ังวัน  โดยเปนครูท่ีมีความรูทางดานการอนามัยท่ีจะ
ดูแลสุขภาพของนักเรียน  ซ่ึงงานอนามัยของโรงเรียนนั้นจะเกี่ยวของกับยาและเวชภัณฑ  การเฝา
ระวังการช่ังน้ําหนักและสวนสูง  การตรวจสุขภาพนักเรียน  สงตอโรงพยาบาลถามีอาการหนัก  ให
การเสริมธาตุเหล็กแกนักเรียน  การรวมบริจาคโลหิต  โครงการ อย. นอย  การประกันอุบัติเหตุหมู
นักเรียน  การตรวจสุขภาพเบื้องตนแกบุคลากร และรับปรึกษาปญหาสุขภาพท่ัวไป   นอกจากนี้
กลุมงานนี้ยังดูแลรานคา สหกรณและสวัสดิการในโรงเรียน  และทําโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนรูจักประหยัดอดออม  รูจักวางแผนการจายเงิน  ฝากเงินไวในท่ีปลอดภัย รวมถึง
ธนาคารขยะท่ีจะชวยใหโรงเรียนสะอาดรวมท้ังปลูกจิตสํานึกการรักษาความสะอาดแกนักเรียน 

กลุมงานบริหารท่ัวไปมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน        
ทุกอยาง สมกับเดิมท่ีมีช่ือวา งานบริการ เพราะมีความเกี่ยวของกับการใหบริการแกทุกคน ทุกงาน
ในโรงเรียน ดูแลอาคารสถานท่ีตางๆ โดยเฉพาะการจัดภูมิทัศนโรงเรียนใหสวยงาม เอ้ือตอการ
เรียนรูของนักเรียน  ดังนั้นงานบริหารทั่วไปจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการมีสวนรวมและ
ความสําเร็จของโรงเรียน  นอกจากนี้กลุมงานนี้ยังเปนกลุมงานท่ีมีจํานวนบุคลากรและเจาหนาท่ี
จํานวนมากท่ีสุด เพราะขอบขายของงานคอนขางกวาง และเปนงานท่ีตองดําเนินการทุกวัน ดังนั้น



ทุกงานทุกฝาย ทุกคนตองชวยเหลือกันจึงทําใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการพัฒนานักเรียน ให
บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว (กลุมบริหารทั่วไป, 2551) 

ผูวิจัยไดพูดคุยกับรองผู อํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  ซ่ึงก็ไดแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารงานวา 

“…งานบริหารท่ัวไป เดิมชื่อวางานบริการ คําวาบริการน้ีสําคัญท่ีสุด เพราะผมถือวาการท่ี
จะเปนผูบริหารที่ดีไดนั้น ตองรูจักการเปนผูบริการที่ดีกอน ผมถือคตินี้ในการทํางานเสมอเพ่ือสราง
ความประทับใจแกครู ผูปกครอง ชุมชน และโดยเฉพาะนักเรียนของเรา  เพื่อใหเคามาโรงเรียนอยาง
มีความสุข...” 

(รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป,  14 ธันวาคม  2551) 
 
นอกจากนี้นกัเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมเองก็ไดพดูถึงความรูสึกท่ีมีตอการบริการตางๆ ของ
โรงเรียนวา 
 “...ชอบท่ีโรงเรียนมีสวนหยอมสวยๆ เยอะมาก มีท่ีนั่งใหคุยกับเพื่อน ทําการบาน  โรงเรียน
ของเราตนไมเยอะดี  หองเรียนก็สะอาดสะอานดี และท่ีชอบท่ีสุดคือหองน้ําคะ เพราะหองน้ํา
โรงเรียนเราสวยมาก สะอาดดวย  อีกอยางหนูชอบโครงการธนาคารขยะคะ เพราะทําใหมีรายได
และลดประมาณขยะในโรงเรียนของเรา...” 

(นักเรียนคนท่ี 2,  15 กรกฎาคม  2552) 
 

ท้ังหมดนี้เปนผลสะทอนจากการดําเนินงานของกลุมบริหารทั่วไป นอกจากนี้โครงการของ
กลุมงานนี้ยังประสบผลสําเร็จไดรับรางวัลในระดับตางๆ เชน โครงการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู  
หองสมุดมีชีวิต  โครงการ อย. นอย  โครงการธนาคารโรงเรียน เปนตน นั่นหมายถึงวาโรงเรียนได
ดําเนินการมาในทิศทางท่ีถูกตองและผูวิจัยสังเกตเห็นความผูกพันกันของบุคลากรในกลุมงาน การ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของงานในกลุมงานนี้อยางมาก 

 
2.4    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

                        โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาซ่ึงเปดทําการสอนต้ังแตระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2550 ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีเปนตนแบบใชหลักสูตรแกนกลางน้ีท้ังหมด 
3 โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3 โดยคัดเลือกจากโรงเรียนท่ีมีความพรอมและ
เขาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดใหใชหลักสูตรแกนกลาง ซ่ึงโรงเรียนก็ไดรับการคัดเลือกและจะเร่ิมใช



หลักสูตรแกนกลางในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2552  นี้  ซ่ึงแตเดิมโรงเรียนใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
เปนระยะอยางตอเนื่อง พบวา หลักหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีจุดดีหลาย
ประการ เชน หลักสูตรชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา  ทําใหทองถ่ินและโรงเรียนมี
สวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง        
มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนานักเรียนแบบองครวมอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม         
ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นท่ีเปนปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตร
หลายประการ ท้ังในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ และผลผลิตท่ี
เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับโรงเรียน ในการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน โรงเรียนสวนใหญกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวมาก 
การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหาคุณภาพของนักเรียนในดานความรู ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงคยังไมเปนท่ีนาพอใจ โดยวิสัยทัศนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนานักเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยท่ีมี
ความสมดุล  ท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทย  และเปนพลเมือง
โลก  ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข            
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ  ภายใตหลักการที่สําคัญ คือ เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูความเปน
สากล  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง             
เสมอภาคและมีคุณภาพ  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวม           
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ี
มีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรการศึกษาท่ี
เนนนักเรียนเปนสําคัญ และเปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ นอกจากนี้
หลักสูตรซ่ึงมุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้คือ  



มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  มีความ          
รักชาติ  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชน
และสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมุงพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียน คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุงพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้คือ 
รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน               
รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ  ในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ข้ันพ้ืนฐานก็แบงการเรียนรูออกเปน  8 กลุมสาระการเรียนรู  คือ  ภาษาไทย   คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  ซ่ึงในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
เปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรูและ
ปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองการใหเกิดแกนักเรียนเม่ือจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  (หลักสูตรโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม, 2550) 
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น จัดการเรียนการสอน            
วันละ 8 คาบ (50 นาที)  โดยแบงเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม  ซ่ึงนักเรียนจะตอง           
เดินเรียนเพราะไมมีหองเรียนประจําเนื่องจากจํานวนหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่ม
มากข้ึนในแตละป  และเนื่องจากจํานวนบุคลากรในแตละกลุมสาระฯ ไมเทากัน ดังนั้นบางกลุม
สาระฯ จะมีจํานวนคาบสอนตอสัปดาหมากนอยไมเทากัน  แตเนื่องจากครูในโรงเรียนมีความเขาใจ
กันและมีงานพิเศษอ่ืนๆ ทํา ทําใหทุกคนเม่ือวางจากการสอนนักเรียนก็ตองทํางานพิเศษ โดยสรุป
แลวทุกคนก็ตองทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน เทาๆ กัน  และไมมีการเกี่ยงงานของครู จึงทําใหการจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของครูในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และจํานวน
ครูผูสอนก็มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนมีการจัดจางครูพิเศษมาชวย



สอนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีภาระจํานวนคาบสอนมากกวากลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ  หรือแมแต
ครูในกลุมสาระฯ เองก็ชวยกันหักเงินเดือนของตนในแตละเดือนเพื่อมาชวยโรงเรียนจางครูสอน  
ในกรณีท่ีกลุมสาระฯ นั้นๆ มีคาบสอบคอนขางมาก จนทําใหไมมีเวลาทํางานพิเศษ  เชน กลุม          
สาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีครูในกลุมสาระฯ หักเงินเดือนคนละ 1,000 บาท                
ตอเดือน เพื่อชวยโรงเรียนจางครูมาสอนวิชาสังคม เนื่องจากจํานวนคาบสอนท่ีไดนั้นมากท่ีสุดใน
โรงเรียน และมีผลกระทบกับการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน ซ่ึงครูก็เสียสละและเต็มใจท่ีจะ
ชวยเหลือทางโรงเรียนเสมอ และอีกกรณีของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ท่ีครูคนหน่ึง 
ไมสบายหนักตองลาพักเปนหลายเดือน และครูแตละคนในกลุมสาระฯ ก็มีคาบสอน และงานพิเศษ
จํานวนมาก ทําใหครูคนท่ีไมสบายนั้นหักเงินเดือนตนเอง เดือนละ 5,000 บาทเพื่อจางครูมาสอน
แทนในชวงระยะเวลาท่ีลาพักรักษาตัวนั้น ซ่ึงทางโรงเรียนเองก็ใหความชวยเหลือในดานการดูแล
งานพิเศษแทน ซ่ึงผูวิจัยไดไปเยี่ยมท่ีบานและพูดคุยกับครูคนท่ีไมสบายน้ัน ไดขอมูลวา 
 “...พี่เปนโรคเกา มันปวดไปท้ังตัว โดยเฉพาะตามขอ ตอนนี้ก็มีกระดูกเล็กๆ ยืนออกมาตาม
มือ ตามเทา โดยเฉพาะบริเวณฝาเทา ทําใหเดินไมได เม่ือกอนก็เปนอยูแลวตองไปตัดกระดูกออน            
ท่ียื่นมานี้ทุกหกเดือน ทําใหสวมรองเทาหุมสนเหมือนคนอ่ืนไมได พี่ก็ตองสวมรองเทาแตะไป
ทํางาน ซ่ึงผูอํานวยการและเพ่ือนรวมงานก็เขาใจ  แตตอนนี้มันหนักข้ึนเจ็บไปหมด ทําอะไรไมได  
หวงตัวเองก็หวง  หวงนักเรียนก็หวง กลัวเรียนไมทันเพราะพี่ตองหยุดรักษาตัวหลายเดือน ถาจะ
รบกวนเพ่ือนในกลุมสาระฯ สอนแทนก็คงไมไหว เพราะทุกคนก็มีจํานวนคาบสอนมากแลว ท่ีจริง
เพื่อนเคาก็จะชวยแบงกันไปคนละส่ีหาคาบ  แตพี่ก็เกรงใจเพราะรูอยูแลววางานท่ีโรงเรียนเรานั้น
มันมากมายแคไหน  ก็ตัดสินใจคุยกับผูอํานวยการวาจะหักเงินเดือนตนเองจางครูมาสอนแทน
ในชวงนี้ ทานก็ตกลง ก็เลยไดนองท่ีเพิ่งเรียนจบมาชวย คาจางก็ไมไดมากมายอะไรแตเคาก็ยินดี...” 
                                            (ครูนอยคนท่ี 6,  29  พฤศจิกายน 2551) 
 

ทําใหผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนนั้นมีบุคลากรท่ีพรอมจะชวยเหลือและเสียสละแกโรงเรียนอยู
เสมอ ดวยความท่ีวาบุคลากรเกือบทุกคนเคยเปนลูกศิษยของโรงเรียนมากอนและมีภูมิลําเนาอยูใน
ชุมชนนี้ ทําใหเกิดสํานึกความเปนเจาของและรูสึกเต็มใจท่ีจะชวยเหลือโรงเรียนในชุมชนของตน 
ซ่ึงคุณลักษณะดังกลาวทําใหงายตอการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน เอ้ือตอการพฒันาให
โรงเรียนประสบความสําเร็จไดอยางมาก และท่ีสําคัญเอ้ือตอการพัฒนาเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องคการใหเปนไปในทิศทางท่ีโรงเรียนตองการ โรงเรียนมีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายให
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทําหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของครูในกลุมสาระ
การเรียนรูเบ้ืองตน  เปนการดูแลเบ้ืองตน ซ่ึงก็ทําใหครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความสามัคคี
กลมเกลียวและมีรูปแบบวัฒนธรรมการทํางานแบบพี่แบบนองอยูแบบครอบครัว ใหความชวยเหลือ 



ใหคําปรึกษากันและถาปญหานั้นไมสามารถแกไขไดก็จะเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไปเพื่อ
ชวยกันดูแลแกไขปญหารวมกัน  โรงเรียนความกฎระเบียบและความเขมงวดในการดูแลควบคุม
การปฏิบัติหนาท่ีของครูโดยเฉพาะหนาท่ีในการสอน ซ่ึงครูตองเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา 
หามขาดสอน ยกเวน ลาราชการ หรือมีกิจธุระเรงดวน  ซ่ึงเปนรูปแบบวัฒนธรรมแบบครอบครัวท่ี
เนนระเบียบวินัยเปนอยางมาก  
 

  2.5    การประกันคุณภาพการศึกษา 
    โดยท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2545  สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจบริหารการศึกษาไปยังระดับทองถ่ินและโรงเรียน 
จึงมีความจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา นักเรียนไมวาจะอยูใน
ทองถ่ินใดก็ตาม จะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกลเคียงกัน เพื่อใหเปนคนดี มีความสุข และมี
ความรูความสามารถ เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ท้ังนี้จะมีท้ังการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
โดยใหถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน และมีการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกระยะ 5 ป และใหมีการออก
ใบรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยองคกรอิสระท่ีเรียกวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เปนองคกรมหาชน เรียกยอๆ วา สมศ.  ผลการประเมินอยางเปนระบบนี้จะเปน
ขอมูลสาธารณะที่ทําใหโรงเรียนตองปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
 โรงเรียนไดแตงต้ังทีมประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เรียกวาคณะกรรมการ
ประเมินผลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาประกอบดวย ผูบริหาร 5 คน  คณะครู 17 คน  
กรรมการโรงเรียน 3 คน ตัวแทนนักเรียน 3 คน มีครูหัวหนางานวิชาการเปนกรรมการและ
เลขานุการ ทําหนาท่ีกําหนดแผนงานการพัฒนาโรงเรียน  ติดตามการดําเนินงาน แกไขปญหา              
ท่ีเกิดข้ึนและประเมินผลภายใน หลังจากนั้นโรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากคณะ 
ผูประเมินของ สมศ. โดยประเมินรอบแรก เม่ือวันท่ี 21-23  มิถุนายน  2545  และประเมินรอบสอง 
เม่ือ วันท่ี  14 – 16  ธันวาคม  2549  ตามมาตรฐานการศึกษา 3 ดาน คือ มาตรฐานดานนักเรียน  มี 7 
มาตรฐาน 22  ตัวบงช้ี มาตรฐานดานครู มี 2 มาตรฐาน 5 ตัวบงช้ี  และมาตรฐานดานผูบริหาร  มี 5 
มาตรฐาน  26  ตัวบงช้ี  



 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนซ่ึงพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดาน
นักเรียน  ดานครู และดานผูบริหาร รวม 14 มาตรฐาน  53 ตัวบงช้ี ซ่ึงสรุปเปรียบเทียบผลการ
ประเมินภายนอกท้ังสองรอบดังนี้    
 1)  ผลการประเมินดานนักเรียน  รอบแรก อยูในระดับดี 4 มาตรฐาน และพอใช 3 
มาตรฐาน สวนการประเมินรอบสอง อยูในระดับดีมาก 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  มาตรฐานท่ี 2 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  มาตรฐานท่ี 3 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง  และมาตรฐานท่ี 7 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและ
มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  และระดับดี 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน  
และมาตรฐานท่ี 5 นักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  
 2)  ผลการประเมินดานครู   ในการประเมินรอบแรก อยูในระดับ ดี 1 มาตรฐาน และพอใช 
1 มาตรฐาน  และในการประเมินรอบสอง อยูในระดับดีมาก 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 8 ครูมี
คุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ และอยูในระดับดี 1 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
และเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 3) ผลการประเมินดานผูบริหาร  ในการประเมินรอบแรกอยูในระดับดี 3 มาตรฐาน และ
พอใช 2 มาตรฐาน  สวนการประเมินรอบสอง อยูในระดับดีมากท้ัง 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 10 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มาตรฐานท่ี 11 โรงเรียนมีการจัด
องคกรโครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 12 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  มาตรฐานท่ี 
13 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  และมาตรฐานท่ี 14 โรงเรียนสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา  (งานประกันคุณภาพการศึกษา, 2549) 
 นอกจากนี้ ในผลการประเมินดานนักเรียนนั้น ยังไดกลาวถึงคุณลักษณะของนักเรียนวา 
นักเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค และมีมารยาท รูจักเคารพ
นอบนอม และมีความเปนธรรมชาติ ราเริงแจมใส และท่ีสําคัญมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน  สามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมของทองถ่ินไดอยางเปนธรรมชาติ  สวนใน
ดานครูผูสอนน้ันก็ไดรับคําชมเชยวาครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี และสามารถเก็บ



ผลงาน รายงานผลงานท่ีไดปฏิบัติไดอยางเปนระบบระเบียบ  และครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
และครูเปนแบบอยางท่ีดีมากในดานระเบียบวินัยซ่ึงก็ถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะนํามาใชในการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  สวนผูบริหารนั้นก็มีภาวะผูนําท่ีสามารถบริหารจัดการโดยเนนการมีสวน
รวมจากทุกคนท่ีเกี่ยวของ สามารถวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางครบถวนสมบูรณ 
บุคลากรสวนใหญดําเนินงานตามที่กําหนดในแผนงาน/โครงการ  สามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนท้ังในเขตบริการและนอกเขตบริการ กําหนดนโยบายและสนับสนุนใหบุคลากร
ทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธ มี
วิสัยทัศนในการบริหารงาน มีความเปนประชาธิปไตย โดยการกระจายงานและอํานาจหนาท่ีให
บุคลากรไดทํางานตามความถนัด จัดใหมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน โดยเฉพาะหองปฏิบัติการตางๆ ไมวาจะเปน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  สังคม
ศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร เปนตน  ซ่ึงทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยาง
เต็มท่ีตามศักยภาพและเรียนรูไดอยางมีความสุขจากการปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการตางๆ 
 ทีมประเมินคุณภาพภายในก็เปนอีกทีมหนึ่งท่ีเกิดจากการแตงต้ังอยางเปนทางการ โดยมี
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน และรองผูอํานวยการ  หัวหนาทีม และคณะกรรมการอีก 20 คน
ไดแก หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และหัวหนางานท้ัง 4 กลุมงาน นอกจากนี้ก็มีครูท่ีเปน
ผูท่ีทุกคนในโรงเรียนใหการยอมรับในดานคุณวุฒิมารวมเปนทีมในการประเมินคุณภาพภายใน 
สมาชิกของทีมทุกคนมุงม่ันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย ผูบริหารและคณะครูรวมกันคิดและรวมกันทํา โดยความรวมมือกันของบุคลากรทุกฝาย  
โรงเรียนจึงประสบความสําเร็จไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยรวมอยูในระดับดีมาก 11 
มาตรฐาน และระดับดี 3 มาตรฐาน จากท้ังหมด 14 มาตรฐาน 
 

2.6    ประวัติโรงเรียน 
         โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  เปดทําการสอนคร้ังแรกเม่ือ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2516  

โดยเปดเปนสาขาของโรงเรียนบัวขาว  อําเภอกุฉินารายณ  รับสมัครนักเรียนแบบสหศึกษา จํานวน 
1 หองเรียน มีนักเรียน  50  คน  โดยอาศัยอาคารของโรงเรียนประถมศึกษาประจําอําเภอเปนสถานท่ี
ทําการเรียนการสอน 



  ปการศึกษา 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศต้ังเปนโรงเรียนเอกเทศ เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2517  รับนักเรียนช้ัน ม.ศ. 1  ได 2 หองเรียน  นักเรียน 100  คน  อาศัยอาคารของ
โรงเรียนประถมศึกษาประจําอําเภอเปนสถานท่ีทําการเรียนการสอน 
  ปการศึกษา 2518  โรงเรียนไดเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ไดปลูกสรางอาคาร
เรียนช่ัวคราว 2 หลัง และไดยายมาอยูบริเวณอันเปนท่ีตั้งของโรงเรียนในปจจุบัน โรงเรียนได
เจริญกาวหนาและพัฒนามาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน 

ปรัชญา  :  นต.ถิ ปญญาสมา อาภา : แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี 
 คําขวัญ   :  ประพฤติดี  มีความรู  อยูในสังคมได 
 ตราโรงเรียน  ประกอบดวย   พระสมเด็จ หมายถึง สมเด็จพระมหาวีระวงษ (อวน  ต.สโส)  
ซ่ึงนําเอานามทานมาต้ังช่ืออําเภอ  และ แฉก 7 แฉกบนพระ คือ สัปปุริสธรรม 7 ประการ ไดแก 
ความเปนผูรูจักเหตุ  ความเปนผูรูจักผล ความเปนผูรูจักตน ความเปนผูรูจักประมาณ ความเปนผู 
รูจักกาลเวลา ความเปนผูรูจักประชุมชน ความเปนผูรูจักบุคคล 
 สีประจําโรงเรียน : ฟา – แดง 
  ฟา   หมายถึง  ความกาวไกลแหงวิชาการ 
  แดง หมายถึง  ความเขมแข็ง อดทน ม่ันคงในความรักและยึดม่ันแหงสถาบัน 
 ตนไมประจําโรงเรียน : ตนสนปฏิพัทธ 
 วิสัยทัศน  : โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีความรู กาวม่ันทันโลก  
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 จุดมุงหมาย : นักเรียนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดี       
มีความรู อยูในสังคมไดอยางมีความสุขสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 พันธกิจ :    

1.  พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
        2.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีสงผล
ตอคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 
        3.  พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีความสะอาด สวยงาม รมร่ืน 
        4.  ปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝายใหเกิด
ความเขมแข็ง มีความชัดเจน โปรงใส 
 โรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียนต้ังแตกอต้ังโรงเรียนในป พ.ศ.2516 ถึงปจจุบัน ป 
พ.ศ.2551 รวมทั้งส้ินจํานวน 9 คน  มีขาราชการครูท้ังหมด 96 คน พนักงานของรัฐ 2 คน 



ลูกจางประจํา 7 คน ครูอัตราจาง 7 คน รวมจํานวนครูและบุคลากรประจําโรงเรียนท้ังหมด 112 คน 
และปจจุบัน ปการศึกษา 2551  มีนักเรียนท้ังหมดจํานวน  2,243  คน   
 

2.7    ผลงานดีเดนของโรงเรียน 
          เนื่องจากโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ไดกอตั้งมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยการนํา

ของผูบริหารมาหลายคน จากโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนไมมากนัก จนเปนโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ  ดังนั้นโรงเรียนจึงไดมีการพัฒนานักเรียนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อแขงขันใน
โครงการตางๆ ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีจนถึง ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  ผลงานของ
โรงเรียนท่ีไดรับการยกยองใหไดรับรางวัลประเภทตางๆ และไดรับการคัดเลือกใหดําเนินการตางๆ 
ซ่ึงโรงเรียนถือเปนความสําเร็จและความภาคภูมิใจมีหลายรายการ ท่ีสําคัญ เชน โรงเรียนรางวัล
พระราชทาน  โรงเรียนในโครงการเงินกูธนาคารโลก  ไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดรมเย็น  โรงเรียนส่ิงแวดลอมดีเดนระดับมาตรฐานเหรียญทอง 
กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2538 โรงเรียนจริยศึกษาดีเดน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2538, 2542  โครงการสานสายใยครูและศิษยดีเดน ระดับเขตตรวจราชการท่ี 7 พ.ศ.2546 โครงการ 
To Be Number One  ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รมเย็น เขต 3  รางวัลชนะเลิศการรณรงค
ประชาสัมพันธการเลือกต้ังองคการบริหารสวนจังหวัดรูปแบบใหม พ.ศ.2547  รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2547   รางวัลชนะเลิศการแขงขันทักษะคอมพิวเตอรชวงช้ันท่ี 4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น เขต 
3 ประเภทการพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรม Namo Web – Editor  การใชโปรแกรม Microsoft  
PowerPoint  พ.ศ.2547 รางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการบูรณาการแกไขปญหายาเสพติดและ
เอดส ภายใตโครงการโรงเรียนในฝน พ.ศ.2548  ชนะเลิศประกวดนิทรรศการผลการดําเนินงานการ
แกไขปญหายาเสพติด จากศูนยปองกันแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน พ.ศ.2548  ชนะเลิศการ
ประกวดผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนรูทันปองกันความเส่ียง (ดานบุหร่ี และอุบัติภัยท่ี
เกิดจากการจราจร) จาก สคร. 6  จังหวัดขอนแกน พ.ศ.2548   ชนะเลิศฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 16 ป 
กีฬานักเรียน นักศึกษา   รางวัลชนะเลิศฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 18 ป  เทเบิลเทนนิสชาย – หญิง  มวย
ไทยสากล  กีฬานักเรียน นักศึกษา  พ.ศ.2549  รางวัลดีเดน ในโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ประเภทกิจกรรมรักการอาน (โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ของเขตพื้นท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3  
ชนะเลิศสุดยอดตลกสงเสริมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ป 2549 ในงาน “ท่ีสุดของภูมิปญญา 
2549”  โรงเรียนยอดนิยมอันดับสองของจังหวัดรมเย็น โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน โรงเรียน
หมอภาษาดีเดนระดับประเทศ และเปนโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน



พื้นฐาน พุทธศักราช 2550 เปนตน ซ่ึงนอกจากรางวัลตางๆ นี้แลว  โรงเรียนยังไดรับรางวัลใน
มหกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับจังหวัดในทุกป
การศึกษา  (คูมือโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม, 2550)   

ดวยรางวัลและเกียรติยศตางๆ ท่ีโรงเรียนไดรับในแตละป มีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ และ
นักเรียนท่ีจบในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สามารถสอบเรียนตอในระดับอุดมศึกษาในคณะท่ีดี 
และสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก ทําใหผูปกครองในอําเภอเปนสุขและอําเภอใกลเคียงนิยม
สงลูกหลานมาเรียนในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมากข้ึนในแตละป จนเปนโรงเรียนยอดนิยมของ
จังหวัด  โดยรางวัลท่ีทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากท่ีสุดคือ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
เนื่องจากบุคลากรท้ังโรงเรียนไดรวมกันพัฒนางานเพ่ือใหผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ซ่ึงมีความครอบคลุมในทุกดาน และโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน ซ่ึงเปนจุด
เปล่ียนอยางมากท่ีทําใหสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของโรงเรียนมีความสวยงามมากข้ึน  อาคาร
สถานที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนมากข้ึน  ส่ือเทคโนโลยีมีความพรอมและทันสมัย และทําให
โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม กลายเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ  
นอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยูเสมอ โดยการนํานักเรียนเขารวมโครงการ
ตางๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อเปนการเปดโอกาสและเปดหูเปดตา ใหนักเรียนไดฝกประสบการณ       
มากข้ึน  และส่ิงท่ีสําคัญคือครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
จะเห็นไดจากการเล่ือนวิทยฐานะใหสูงข้ึน จากระดับชํานาญการ สู เช่ียวชาญ  และมีครูท่ีไดวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษจํานวน 2 คน  ท่ีเปนแรงจูงใจและกระตุนใหครูทุกคนพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
นอกจากนี้ครูทุกคนก็พยายามเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  การเขารับ
การอบรมใหมีความเชี่ยวชาญมากข้ึน  และท่ีสําคัญท่ีนํามาสูช่ือเสียงและรางวัลตางๆ ของโรงเรียน 
คือ ความสามัคคี รวมมือรวมใจกัน เนื่องจากบุคลากรมีจํานวนมาก และมีความเช่ียวชาญในดาน
ตางๆ อยางหลากหลาย และเม่ือทุกคนรวมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน ทําใหโรงเรียน
สามารถชนะการแขงขันในระดับตางๆ และนํารางวัล ความภาคภูมิใจมาสูโรงเรียน นักเรียน และ
ชุมชนไดอยางมากมาย   

 
2.8   บทสรุปขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 
        โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ เปนโรงเรียนยอด

นิยม อันดับ 2 ของจังหวัดรมเย็น และเปน 1 ใน 50 โรงเรียนท่ัวประเทศ  เปนโรงเรียนตนแบบการ
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2550  เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและ
กระจายอํานาจท้ังบุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน เพื่อใหโรงเรียนสามารถขับเคล่ือน



กระบวนการดําเนินงานไปในทิศทางท่ีพึงประสงครวมกัน  เพื่อเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนใหเปนคนดี มีความรู อยูในสังคมได  โดยแบงกลุมงานการบริหารออกเปน 4 
กลุม คือ กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารสนเทศ  กลุม
บริหารงานบุคคล  และกลุมบริหารท่ัวไป  โรงเรียนไดรับงบประมาณจัดสรรเปนรายหัวนักเรียน
แยกตามระดับการศึกษาและเงินนอกงบประมาณเพ่ือใชจายในการจัดการเรียนการสอนตามระบบ
ราชการ  การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประเมินภายในโดยกลุมผูประเมิน
จากในโรงเรียนและการประเมินภายนอกจาก สมศ.  ซ่ึงเม่ือโรงเรียนผานการประเมินภายนอก         
รอบ 2  แลว ก็รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานใหสมํ่าเสมอและพัฒนาใหดียิ่งๆ ข้ึน  ผลงานดีเดน             
ท่ีโรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การไดรับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และการเปน
โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน  และลาสุดคือการเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2550  

วัฒนธรรมการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมุงเนนการมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกคน บุคลากรมีความผูกพันกันเสมือนเปนครอบครัวหรือเครือญาติกัน โดยผูบริหาร
เปรียบเสมือนหัวหนาครอบครัวท่ีทําหนาท่ีดูแลและควบคุมความเปนไปของสมาชิกใหอยูใน
กฎระเบียบและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักเรียนเปนสําคัญ  และ
เนื่องจากจํานวนครูและบุคลากรในโรงเรียนคอนขางมากดังนั้นจึงมีการยึดระเบียบ ซ่ึงเกิดจาก
ขอตกลงรวมกันควบคูกับการดูแลแบบพี่นองและครอบครัว  เพื่อใหทุกคนสามารถดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหนาท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การปฐมนิเทศบุคลากรเม่ือแรกเขามาในโรงเรียนจึงถือเปน
ภารกิจสําคัญท่ีผูบริหารและหัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ทุกคนตองเขามามีบทบาท
เพื่อช้ีแจง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติ รวมท้ังวัฒนธรรมตางๆ ของโรงเรียนเพื่อใหบุคลากรท่ี
เขามาใหมสามารถเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคลากรเดิม ไมเกิดความแปลกแยกและงายในการ
ดูแลควบคุม  ซ่ึงบุคลากรทุกคนยึดม่ันในเปาหมายของโรงเรียนเปนหลักในการทํางาน ใหบรรลุ
ตามเปาท่ีวางไว  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาครู และนักเรียน 
รวมท้ังชุมชน  ซ่ึงมีหลายโครงการท่ีมุงเนนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน ซ่ึง
ท้ังครูและนักเรียนตางมีความภาคภูมิใจในสถาบันและชุมชนของตนเองเปนอยางมาก  

 
3. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ไดกอตั้งมายาวนาน โดยในชวงแรกนั้นเปดเปนสาขาของ
โรงเรียนประจําอําเภอใกลเคียง อยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และดํารงอยูดวยเงินภาษี
และเงินศึกษาพลี  เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา ในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียน



ประถมศึกษาประจําอําเภอเปนสุข  ซ่ึงมีพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนติดกันกับโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม         
และตอมาจึงไดมีการจัดสรางอาคารเรียนข้ึน ณ พื้นท่ีของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมปจจุบัน  โดยใช
งบประมาณจากทางราชการ แตเนื่องจากงบประมาณไมมากเทาไรนัก ในชวงแรกๆ ชาวบาน พอคา 
ประชาชน ในเขตอําเภอเปนสุข จึงมารวมกันสรางและพัฒนาบริเวณโรงเรียน ท้ังการถางหญา  การ
ตัดแตงตนไม  ซ่ึงบริเวณท่ีโรงเรียนต้ังอยูนี้ มีสระนํ้าประจําหมูบานท่ีชาวบานใชในการอุปโภค
บริโภคอยู ช่ืออางวารี ดังนั้นท้ังโรงเรียนและชุมชนจึงใชน้ําจากสระน้ํานี้รวมกัน ถือเปนสระน้ํา
สาธารณะของอําเภอ ซ่ึงตามปกติชาวบานก็จะใชน้ําเพ่ือการเกษตร และโรงเรียนเองก็ใชเพื่อ
การเกษตรเชนกัน   
 เนื่องจากโรงเรียนต้ังอยูทามกลางชุมชน  ดังนั้นท้ังโรงเรียนและชุมชนจึงมีสวนรวม                  
ในกิจกรรมตางๆ ตอกันเปนอยางดี  เชน งานบุญประเพณีตางๆ ของชุมชน ทางโรงเรียนก็ใหความ
รวมมือ สนับสนุน และมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ อยางสมํ่าเสมอและชุมชนเองก็คอยเปนหูเปนตา 
สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  และเม่ือทางโรงเรียนขอความรวมมืออะไรมาก็ใหความ
รวมมือเปนอยางดี  โรงเรียนก็มีการจัดตั้งสมาคมผูปกครอง ซ่ึงปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 2,000  คน  
ถือเปนสมาคมท่ีมีความเขมแข็ง เนื่องจากมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  นอกจากน้ีก็มีผูท่ีอุปถัมภโรงเรียน โดยคอยใหการ
สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม โครงการตางๆ ของโรงเรียนทําใหโรงเรียนสามารถดําเนิน
โครงการตางๆ ไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากชุมชนใหความรวมมือและสนับสนุนเปนอยางดี  อาจดวย
กําลังทรัพย หรือฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนคอนขางดี และผูปกครองเองก็มีความต้ังใจ มีความ
คาดหวังใหลูกหลานไดทํากิจกรรมการเรียนรูตางๆ ใหมากท่ีสุด  นอกจากนี้ครูและบุคลากร
ประมาณรอยละ 99  เปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเปนสุข ดังนั้นทําใหเกิดความผูกพันและ
ความภูมิใจในสถาบัน และครูเหลานี้ถือเปนครูชุมชนดวย  ซ่ึงเม่ือครูอยูในหมูบานอะไรก็จะเปน
ตัวกลางประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชน คอยสอดสองดูแลนักเรียนท่ีอยูในหมูบาน
เดียวกัน พบปะพูดคุยกับผูปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียน  นอกจากน้ีทางโรงเรียนก็มี
โครงการออกเยี่ยมบานนักเรียนในทุกปการศึกษา  เพื่อใหทราบขอมูล พื้นฐานความเปนอยูของ
นักเรียน และพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลกับผูปกครองและชุมชน และเรียนรูวัฒนธรรมของ
ชุมชนเพ่ือใหเขาใจความเปนไปทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางของนักเรียนดวย  นอกจากนี้เม่ือมีงานพิธี
ตางๆ ของชุมชน เชน งานบวช  งานแตงงาน  งานบุญ  งานศพ เปนตน ทางโรงเรียนก็จะใหความ
รวมมือตามความเหมาะสมของแตละงาน ใหวงดุริยางค ชวยในกิจกรรม ประเพณีตางๆ เชน กีฬา
หมูบาน กีฬาอําเภอ บุญบ้ังไฟ เปนตน  



 เนื่องจากความเปนมาของโรงเรียนมาจากชุมชน ดังนั้นวัฒนธรรมตางๆ ก็ไดรับอิทธิพล
มาจากวัฒนธรรมของชุมชน  ซ่ึงเปนส่ิงสะทอนใหเห็นความเปนอยู วิถีชีวิต ของคนในชุมชน  
ความเรียบงายของชุมชนและความเปนกันเองสงผลใหโรงเรียนมีการปกครองกันแบบครอบครัว               
เครือญาติ พี่นอง  ควบคูกับการยึดระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่ง                   
อันเดียวกันมากข้ึน นอกจากชุมชนและโรงเรียนจะมีความสัมพันธในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน             
และกันแลว ชุมชนยังทําหนาท่ีตรวจสอบ สอดสอง ดูแล ใหคําปรึกษา การดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิบัติงานอยาง
โปรงใส และเปนธรรม สามารถตรวจสอบได เปนท่ีพึงพอใจของชุมชน และสงผลใหชุมชนมีความ
เต็มใจในการใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

 
 

การศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําความเขาใจ
ในการกําหนดความหมาย กระบวนการ และเหตุการณตางๆ ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ  เพื่อให
ไดขอมูลจากความเปนจริงมากท่ีสุด ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาวัฒนธรรมองคการจากครู บุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน รวมท้ังชุมชนและผูเกี่ยวของท่ีเปนบริบทของโรงเรียนตามวัตถุประสงคและ
คําถามการวิจัย  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnographic  research) และเพื่อให
สามารถเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ผูวิจัยจึงศึกษาวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียน  ในประเด็นตางๆ ท่ีสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมองคการ ดังตอไปนี้  ปรัชญา 
วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงสรางองคการ รูปแบบการบริหาร ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร คุณลักษณะของบุคลากร บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยาง บุคคลที่เปนขายวัฒนธรรม 
สัญลักษณ  ความเช่ือ ปทัสถาน ธรรมเนียมประเพณี ระเบียบปฏิบัติ  พิธีกรรมหรืองานพิธี หลักสูตร
ของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน  ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับส่ิงแวดลอม  และเทคโนโลยี  ซ่ึงสงผลตอลักษณะของวัฒนธรรมองคการใน
โรงเรียน รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ ท่ีพบเจอในการลงฝงตัวในพื้นท่ีวิจัย โดยมีกลุมผูใหขอมูลหลัก คือ 
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสังเกตแบบมีสวนรวม  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การ
สัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา การจดบันทึกภาคสนาม และการวิเคราะหเอกสาร เพื่อนําไปสู
การเสนอขอสรุปในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 
 เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีผูวิจัยจะตองเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่
วิจัยดวยตนเอง  ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในเชิงลึกมากท่ีสุด ผูวิจัยจึง             
ฝงตัวในโรงเรียนท่ีวิจัย โดยเสมือนเปนบุคลากรคนหน่ึงในโรงเรียน ซ่ึงกอนท่ีจะลงพ้ืนท่ีวิจัยนั้น 
ผูวิจัยพยายามศึกษาบริบทของโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย จากเอกสาร วารสาร เว็บไซตของโรงเรียน 
และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากผูวิจัยไมเคยรูจักหรือสนิทสนมกับบุคลากรในโรงเรียนมากอน               
ทําใหตองมีการปรับตัวในการเตรียมพรอมสูพื้นท่ีวิจัยมากพอสมควร  ซ่ึงเม่ือผูวิจัยไดเขาสูโรงเรียน
ท่ีจะเก็บขอมูล โดยเขาพบผูอํานวยการโรงเรียน มอบหนังสือสงตัวและช้ีแจงรายละเอียดการเขามา
เก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้  ก็ไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการ และมีความยินดีท่ีจะใหผูวิจัยเปน
สวนหนึ่งของครอบครัวเปนสุขพิทยาคม และใหโอกาสในการแนะนําตัวแกครู บุคลากรและ



นักเรียนในโรงเรียน รวมท้ังจัดหาโตะทํางานและหองพักสําหรับผูวิจัย ซ่ึงใหผูวิจัยพักกับเพื่อนๆ 
ในหองพักครูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เนื่องจากผูอํานวยการไดมอบหมายงานใหผูวิจัย
ทําหนาท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร แกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวย เพื่อใหผูวิจัยไดคุนเคยกับ
นักเรียนในโรงเรียนมากขึ้น ถึงแมวาทางโรงเรียนจะมีความยินดีและใหการตอนรับแกผูวิจัยเปน
อยางดี แตในระยะแรกเจาของพ้ืนท่ีวิจัยก็ยังไมคอยใหความไววางใจผูวิจัยมากนัก เนื่องจากอาจ
เกรงวาผูวิจัยจะมาจับผิดการทํางานของตน ซ่ึงแนวความคิดของเจาของพื้นท่ีวิจัยนี้ก็ถือวาเปนหนาท่ี
ท่ีผูวิจัยจะตองสรางความไววางใจจากผูใหขอมูลทั้งหลาย ดังนั้นในชวงแรกของการวิจัย จึงเปนชวง
ปรับตัว และสรางความคุนเคย  ซ่ึงใชเวลาเกือบ 1 เดือน ผูวิจัยพยายามจําช่ือ กลุมสาระการเรียนรู 
และบทบาทของบุคลากรแตละคนใหได เพื่อท่ีจะเขาไปทําความรูจักและสามารถเช่ือมโยงถึงการ
ขอความรวมมือ ในการใหขอมูลตอไป ซ่ึงในเดือนแรกทางโรงเรียนไดขอความรวมมือใหผูวิจัยชวย
สอนเสริมนักเรียนช้ัน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย ซ่ึงผูวิจัยก็ไมปฏิเสธโอกาสท่ีจะสราง
ความคุนเคยกับนักเรียนและทําใหครูคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนเกิดความไววางใจ ซ่ึงก็ทําใหทุกคน
ยอมรับในตัวผูวิจัยมากข้ึนและแสดงความเปนมิตรกับผูวิจัย อาจดวยเหตุผลท่ีวานักเรียนท่ีผูวิจัย
สอนเสริมเตรียมสอบใหนั้นสวนมากเปนลูกของครูและบุคลากรในโรงเรียนนี้เอง ซ่ึงผูวิจัยก็สอน
เสริมใหโดยไมคิดคาสอน ดังนั้นอาจทําใหผูปกครองเกิดความพอใจและไววางใจผูวิจัยมากข้ึนดวย  
และเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนจริงในโรงเรียน ครูและบุคลากรไมเสแสรงเพราะกลัวความผิด ผูวิจัยจึง
อธิบายวาโรงเรียนนี้ประสบผลสําเร็จดังนั้นจึงจะมาศึกษาขอมูลท่ีดี กิจกรรมดีๆ และวัฒนธรรม
องคการท่ีมีสวนชวยใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จได ดังนั้นขอใหทุกคนไมตองกังวลเพราะผูวิจัยไม
ไดมาจับผิดอะไร และผลจากการวิจัยนี้ไมมีผลกระทบใดๆ ตอครูและบุคลากรในโรงเรียนเลย 
ขอใหทําตัวตามปกติท่ีเปนอยูทุกวัน  ซ่ึงครูในโรงเรียนก็เขาใจผูวิจัยมากข้ึนและปฏิบัติงานตามปกติ  
โดยในชวงแรกท่ีเขาไปฝงตัวนั้น ผูวิจัยใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม
ในการเก็บขอมูล โดยเฉพาะในเร่ืองของบริบทตางๆ จากนั้นก็สามารถพูดคุย สัมภาษณผูใหขอมูล
หลัก รวมท้ังขอเอกสารเพื่อทําการศึกษา และวิเคราะหได และขอความรวมมือในการจัดกลุม
สนทนาอยางไมเปนทางการ เพื่อใหไดขอมูลในประเด็นตางๆ ท่ีสนใจมากย่ิงข้ึน ซ่ึงในการเก็บ
ขอมูลนั้นการสรางความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (rapport) มีความสําคัญอยางมากท่ีจะ
ไดรับความไววางใจและการใหขอมูลอยางไมปดบัง ซ่ึงผูวิจัยก็ทําตัวเปนผูรับฟงท่ีดีในการพูดคุย            
ไมขยายความตอในส่ิงท่ีรับฟงมาอันอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกองคการหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง และใหความรวมมือในการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยางเต็มท่ี  
 สําหรับการปฏิบัติตัวของผูวิจัยนั้น ผูวิจัยจะมาโรงเรียนแตเชา กอนครูทุกคนเพ่ือพบปะ
พูดคุยกับแมคาหนาโรงเรียน  และสังเกตพฤติกรรมการมาโรงเรียนของนักเรียนและครู โดยผูวิจัย



จะปฏิบัติใหเปนปกติทุกวันเพื่อไมใหเกิดการสรางภาพและไดขอมูลตามความเปนจริง และท่ีสําคัญ
คือ ในวันแรกท่ีเขามาโรงเรียนนั้นผูวิจัยไดรับการปฐมนิเทศจากผูอํานวยการ รองผูอํานวยการท้ัง 4 
กลุมงาน และครูท่ีจะมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของผูวิจัย คือ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ซ่ึงในวันท่ีปฐมนิเทศนั้นมีครูยายมาใหมดวย ซ่ึงก็ไดรับการปฐมนิเทศพรอมกันกับ
ผูวิจัยดวย ซ่ึงการปฐมนิเทศนี้ทําใหทราบวาจะวางตังยังไงเม่ือเขามาในโรงเรียน โดยเฉพาะการ           
แตงกาย ซ่ึงแตละวันนั้นจะมีรูปแบบการแตงกายท่ีโรงเรียนกําหนดไว แตกตางกันตามวัน ซ่ึงผูวิจัย
เองก็พยายามแตงกายใหเหมือนครูคนอ่ืนๆ เพื่อใหดูเปนหนวยงานเดียวกัน เกิดความเปนอันหนึง่อัน
เดียวกันและเปนเอกลักษณของโรงเรียน สําหรับการเก็บขอมูลในแตละวันนั้นบางคร้ังผูวิจัยจะทํา
การบันทึกเหตุการณท้ังตอหนาบุคลากร และในบางกรณีก็ตองแอบบันทึกขอมูลจากการสังเกต เพื่อ
ไมใหครูและบุคลากรสงสัย เกิดความไมไววางใจและวางตัวไมปกติ โดยทุกวันผูวิจัยจะเขียนบันทึก
ประจําวัน เหตุการณตางๆ ท่ีพบเจอในโรงเรียนและชุมชน เพื่อนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดรวบรวมมานั้น
รวมสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนตอไป  

ตลอดระยะเวลาท่ีเก็บขอมูลในโรงเรียนรางวัลพระราชทานน้ัน ทําใหผูวิจัยไดแลกเปล่ียน
เรียนรูและเขาถึงขอมูลตางๆ ท่ีจะนําสูการศึกษาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนไดพอสมควร  
ดังนั้นเพื่อใหทราบวาทําไมโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จึงถือวาเปนโรงเรียนแนวหนาท่ีประสบ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาครอบคลุมคุณภาพมาตรฐานท้ัง ดานคุณภาพนักเรียน ดานการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ดานการบริหารการจัดการ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองและชุมชน ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และดานความดีเดนของโรงเรียน 
โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม สามารถสรางช่ือเสียง และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและครูจนไดรับ
รางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย และยังเปนศูนยกลางการเรียนรูในเขตพ้ืนท่ีและในจังหวัดดวย  ซ่ึงผูวิจัย
พยายามศึกษาและคนหาวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนรางวัลพระราชทานนี้ ซ่ึงอาจเหมือนหรือ
แตกตางจากโรงเรียนอ่ืนๆ แตท่ีสําคัญอาจเปนประโยชนตอโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีจะนําแนวคิด และ
วัฒนธรรมไปประยุกตใช เพ่ือพัฒนาโรงเรียนของตนใหดียิ่งข้ึน  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงตอบ
คําถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานวา มีลักษณะของวัฒนธรรม
องคการเปนอยางไร มีการสราง การเปลี่ยนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมอยางไรบาง  โดย
ผูวิจัยจะนําเสนอผลที่ไดจากการลงพื้นท่ีวิจัย มาตอบคําถามในประเด็นดังกลาว เพื่อใหสามารถ
เขาใจและมองเห็นภาพรวมของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือ
เปนรางวัลอันทรงคุณคาและนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในโรงเรียนและชุมชน  

และเนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกพื้นท่ีวิจัยแบบเจาะจง (purposive) เปนการศึกษา
กรณีศึกษา (case study) ดังนั้น วัฒนธรรมองคการท่ีพบจากการวิจัยในคร้ังนี้อาจมีความเหมือนหรือ



แตกตางจากโรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนอ่ืนๆ แตคิดวานาจะเปนประโยชนสําหรับ
โรงเรียนท่ีกําลังพัฒนาท่ีจะนําวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนท่ีผูวิจัยศึกษาไปประยุกตใชใน
โรงเรียนของตน ภายใตเง่ือนไขท่ีวา วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรู สรางและ
เปล่ียนแปลงได เพื่อสรางความสําเร็จใหกับโรงเรียนตอไปได จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําเสนอขอมูลในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
1. ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
 วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้น  อาจมีบางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะ
คลายกับวัฒนธรรมของโรงเรียนท่ัวไป  แตเนื่องจากการท่ีโรงเรียนนั้นเปนโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน จึงตองมีมาตรฐานดานคุณภาพหลักๆ คือ คุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรงาน
วิชาการ  การบริหารการจัดการ  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน  บุคลากร
และการบริหารงานบุคลากร และความดีเดนของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้ ก็ไดรับ
รางวัลมากมาย  และรางวัลพระราชทานนี้ก็เปนรางวัลท่ีทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง และถึงแมวาโรงเรียนจะไดรับรางวัลนี้มาเปนระยะเวลานานแลว  แต
มาตรฐานการปฏิบัติงานก็ไมเคยลดนอยลง หลังจากไดรับรางวัลพระราชทานแลวก็ไดรับรางวัล
อ่ืนๆ อีก  ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนั้นทําให
ทราบเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการและลักษณะของวัฒนธรรมองคการ โดยไดศึกษาตัวแปรหลักท่ีจะ
สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน  คือ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย  
ยุทธศาสตร โครงสรางองคการ รูปแบบการบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร คุณลักษณะของบุคลากร 
บุคคลที่ควรยึดเปนแบบอยาง บุคคลที่ เปนขายวัฒนธรรม สัญลักษณ  ความเช่ือ ปทัสถาน              
ธรรมเนียมประเพณี ระเบียบปฏิบัติ  พิธีกรรมหรืองานพิธี หลักสูตรของโรงเรียน การจัดการเรียน
การสอน ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับส่ิงแวดลอม 
และเทคโนโลยี  และนอกจากน้ีผูวิจัยอาศัยความเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนศึกษาและเรียนรูเกีย่วกบั
วัฒนธรรมองคการจากปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อสามารถนํามารวมสรุปเกี่ยวกับลักษณะ
ของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานได ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 1.1    ปรัชญา  
           โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีปรัชญาของโรงเรียนวา  “นต .ถิ ปญญาสมา อาภา” 
หมายถึง แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี  (คูมือนักเรียน, 2551) ซ่ึงจากปรัชญาของโรงเรียนจะเห็น
ไดวาโรงเรียนมีความมุงเนนทางดานความรูของนักเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนและ



กิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองใหนักเรียนเกิดแสงสวางทางปญญา คือเกิดความรู แตความรูของ
นักเรียนอาจไมจําเปนตองเปนความรูในช้ันเรียน หรือในรายวิชาท่ีเรียนเสมอไป ความรูและปญญา
ในท่ีนี้อาจหมายถึงการมีสติปญญา และสามารถใชสติปญญาน้ันในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
รวมท้ังในการดํารงอยูในสังคม  ดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการโรงเรียนวา   

“...คําวาปญญาในที่นี้คือความรูความสามารถที่นักเรียนทุกคนตองไดรับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและจากการจัดประสบการณตางๆ ซ่ึงทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมท่ีจะพัฒนาปญญา
ของนักเรียนคอนขางหลากหลาย และตอบสนองความแตกตางและความตองการของนักเรียนแตละ
คน ซ่ึงผลสะทอนความมีปญญาดานความรู ความสามารถของนักเรียนท่ีนี่ก็คือ รางวัลตางๆ ท่ีเราไป
แขงขันและไดรับชัยชนะหรือประสบผลสําเร็จมาอยางมากมาย นอกจกนี้ยังมีปญญาในการดําเนิน
ชีวิต  เรามุงหวังใหนักเรียนของเรานอกจากจะมีความรูความสามารถแลว ก็ตองใหเคาสามารถนํา
ความรูเหลานั้นไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของเคา  เคาตองมีสติปญญาและสามารถดํารงอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้นเปาหมายสูงสุดท่ีเราจะพัฒนานักเรียนและสงเคาออกไปสูสังคม
กวาง เราตองทําใหเคามีปญญาท่ีจะอยูในสังคมได ทํามาหากินได และทายสุดคือการมีความสุขกับ
ชีวิตท่ีเคาเปนอยู ซ่ึงก็สําคัญ เพราะคนเราคงไมตองการอะไรมากไปกวา…” 

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 10  พฤศจิกายน  2551) 
 
    นอกจากปรัชญาแลวโรงเรียนก็มีคําขวัญประจําโรงเรียน คือ “ประพฤติดี มีความรู             

อยูในสังคมได”  ซ่ึงจะเห็นไดวา คําขวัญของโรงเรียนก็สอดรับกับปรัชญาของโรงเรียน ท่ีมุงเนนให
นักเรียนมีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ การเปนคนดี  มีความรู และอยูในสังคมได ซ่ึงแนนอนวา
เม่ือโรงเรียนมุงม่ันปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี ทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมมากมายท่ีจะปลูกฝงให
นักเรียนเปนคนดี ท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร โดยเร่ิมต้ังแตกาวแรกท่ี
นักเรียนกาวเขามาในโรงเรียน  ซ่ึงบริเวณหนาประตูโรงเรียนจะมีการสลักคําขวัญ และปรัชญา
โรงเรียนเพ่ือใหทุกคนเห็นเดนชัด  การปลูกฝงนักเรียนตามปรัชญาของโรงเรียนนั้น เร่ิมตั้งแตการ
เขาสูประตูโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนมีประตูทางเขา–ออก ได 1 ทาง เทานั้น  โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยอยูบริเวณปอมยามหนาประตูตลอดเวลา และในทุกเชาจะมีครูเวรคอยทําหนาท่ีดูแล
นักเรียนอยูหนาประตูโรงเรียนทุกวันๆ ละ 3-4 คน  นักเรียนทุกคนตองทําความเคารพครู ทําความ
เคารพพระพุทธรูปประจําโรงเรียน เพื่อเปนการเร่ิมตนสูการเรียนรูและฝกความออนนอมของ
นักเรียน  นอกจากน้ีการรวมกิจกรรมหนาเสาธง ก็เปนอีกกิจกรรมในชวงเชาท่ีจะรวมปลูกฝง
นักเรียนตามปรัชญาของโรงเรียน ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมตามวันท่ีแตกตางกัน โดยในแตละวันนั้นก็
จะมีกิจกรรม คํากลาวตางๆ ท่ีจะปลูกฝงนักเรียนใหเปนคนดี และมีครูเวรคอยอบรม กําชับ และดูแล
นักเรียนใหเปนคนดี มีระเบียบวินัยอยูเสมอ นอกจากนี้นักเรียนทุกระดับช้ันตองไดเขารวมกิจกรรม



การอบรมจริยธรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู ฟงธรรมะ และนํามาคิด มาใช โดยจะมีพระนักเทศน
มาคอยใหความรูและอบรมนักเรียนในทุกสัปดาห  ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรูธรรมะไดอยางมี
ความสุข  และนํามาซ่ึงความประพฤติของนักเรียน ท่ีมีความประพฤติดี  เปนแบบอยางท่ีดีแกคน
ท่ัวไป และเม่ือนักเรียนมีความประพฤติท่ีดีก็ทําใหโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
อยางเต็มท่ีมากข้ึน ซ่ึงในเร่ืองความประพฤติของนักเรียนนั้น นักเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม
คอนขางเปนคนมีระเบียบวินัย เคารพเช่ือฟงครูอาจารยและไมคอยมีปญหาทางพฤติกรรมท่ีรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 31  ระเบียบวนิัยในการเขาแถวรวมกิจกรรมเคารพธงชาติของนักเรียน 

 
 โรงเรียนมุงเปาหมายการพัฒนานักเรียน โดยยึดม่ันตามแนวทางปรัชญาของโรงเรียน  
บุคลากรทุกคนรวมปลูกฝงและหลอมละลายพฤติกรรมของนักเรียน ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
ตั้งแตกาวแรกท่ีนักเรียนไดยางเขาสูประตูโรงเรียน นักเรียนทําความเคารพครูเวรและเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย ของโรงเรียน  นักเรียนท่ีขับรถจักรยานยนตมาโรงเรียนจะตองจอดรถ ดับเคร่ืองยนต
และทําความเคารพครูเวร แลวจูงจักรยานยนตเขาไปเก็บท่ีโรงจอดรถของนักเรียน แมวาระยะทาง
จากประตูโรงเรียน ไปยังโรงจอดรถนั้น ประมาณ 150 เมตร แตนักเรียนทุกคนก็ปฏิบัติตามดวย
ความเต็มใจ ดังคําสัมภาษณของนักเรียนวา  

“เม่ือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนแลวรูสึกสบายใจ เพราะจะไดไมตองถูก          
ทําโทษ หรือเปนตัวตลกของเพื่อนๆ ดังนั้นทําตัวใหเหมือนคนอ่ืนๆ ไมนอกลูนอกทางจะปลอดภัย
ท่ีสุด และทําใหเราสามารถอยูในกลุมเพื่อนไดอยางสงาผาเผย เพราะเราทําทุกอยางใหถูกตอง จริงๆ 
โรงเรียนก็ไมไดเขมงวดจนนากลัวอะไร แตสวนใหญแลวพวกผมจะคิดเองดวยวาหนาท่ีของเราคือ
อะไร ในเม่ือเปนนักเรียนก็ตองเปนนักเรียนท่ีตามคําสอนของครูอาจารย” 

     (นักเรียนคนท่ี 3, 10  พฤศจิกายน 2551) 

  



โรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาใหนักเรียนเปนคนท่ีมีสติปญญา และมี
ความรูความสามารถติดตัวเพื่อเปนทุนในการดําเนินชีวิต  ผูบริหาร ครู และบุคลากรจึงมีรูปแบบ
วัฒนธรรมการทํางานท่ีคอนขางสรางสรรคอยูเสมอ ทุกคนพยายามพัฒนาตนเองท้ังการอบรม  
การศึกษาตอ หรือแมแตการทําวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนเพื่อใหสามารถนําความรูความสามารถมาถายทอด
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ถึงแมวาครูและบุคลากรในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม จะมีจํานวน
มาก แตก็สามารถรวมงานและตางคนตางมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสวนรวม ทุกคนมุงม่ัน
ในการทํางานและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  ซ่ึงทั้งหมดนั้นเปนผลสะทอนจากการดําเนินงาน
ตามปรัชญาของโรงเรียน ท่ีมุงเนนดานปญญาและการดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข  ซ่ึง
ความสําเร็จของโรงเรียนนั้นสะทอนใหเห็นความสําเร็จของการดําเนินงานตามปรัชญาโรงเรียนได
อยางดีท่ีสุด 

 
1.2    วิสัยทัศน   
         โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลตางๆ จํานวนมากและเปนศูนย

รวมเครือขายการเรียนรูของหลายโรงเรียนในพ้ืนท่ี  โรงเรียนมีวิสัยทัศน คือ โรงเรียนจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู กาวม่ันทันโลก อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  (คูมือ
นักเรียน, 2551) จะเห็นไดวาวิสัยทัศนของโรงเรียนนั้นมุงเนนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  ซ่ึง
การพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีนั้นตองใชเวลาและอาศัยการฝก อบรม บมเพาะ โดยเฉพาะนักเรียน
ท่ีมีท่ีมาแตกตางกัน มีภูมิหลังท่ีหลากหลาย  แตเม่ือมาอยูรวมกันท่ีโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้ ก็ตอง
เปนไปในรูปแบบเดียวกัน โดยการเปนนักเรียนท่ีดี  และหนาท่ีท่ีสําคัญของการเปนนักเรียนคือ 
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง และจะเห็นไดวาวิสัยทัศนนั้นมุงเนนทางดานการพัฒนาให
นักเรียนมีความรูท่ีทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ ทันเทคโนโลยี  ซ่ึงจากวิสัยนี้ทําใหทางโรงเรียนมี
การจัดหาคอมพิวเตอร และส่ือเทคโนโลยีตางๆ มาใหบริการแกนักเรียนอยางเพียงพอกับความ
ตองการของนักเรียน และเปาหมายสูงสุดของวิสัยทัศนคือ การใหนักเรียนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  ซ่ึงทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทัศนคติในการอยูรวมกัน
ในสังคมใหนักเรียน  ซ่ึงวิสัยทัศนของโรงเรียนนั้นไดเคยมีการปรับเปล่ียนมาแลวในยุคผูบริหาร        
คนกอน และวิสัยทัศนใหมนี้เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน  ดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการวา 

 “...วิสัยทัศนของโรงเรียน เรามุงเนนการพัฒนานักเรียน ใหเปนคนดี  มีความรู และอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงในสมัยผูอํานวยการคนกอนนี้ไดปรับเปล่ียนมาจากวิสัยทัศนเดิม ซ่ึง
เม่ือกอนนั้นเราจะมุงเนนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง คือเรียนเกง  เราจัดสอนพิเศษ และใหครู



ทุกคนใหความรูแกนักเรียนอยางเต็มท่ี ครูคนไหนท่ีนํานักเรียนไปสอบแขงขันทางวิชาการแลวได
รางวัล จะไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษ ดังนั้นเม่ือกอนนี้โรงเรียนเราคอนขางเนน
การเรียน และเรียนแบบแขงขันกัน  ซ่ึงก็ดีนะ เพราะนักเรียนของเราก็สามารถสอบแขงขันไดใน
ระดับท่ีนาพอใจ และสอบเรียนตอมหาวิทยาลัยท่ีดีไดจํานวนมาก แตพอเราหันมามองท่ีพฤติกรรม
จริยธรรม คุณธรรมของนักเรียน กลับพบวานักเรียนขาดคุณธรรมมากข้ึน  มีความเห็นแกตัวมากข้ึน 
เราจึงประชุมพูดคุยเกี่ยวกับปญหาท่ีเราเผชิญ และก็คิดวาถึงเวลาแลวท่ีจะตองมีการปรับเปล่ียน                    
ทิศทางการพัฒนานักเรียน จากการที่มุงเนนใหเคาเปนคนเกงอยางเดียว  ก็หันมามุงเนนการเปนคนดี 
สนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนั้นจะเห็นไดวาเราบรรจุคําวาใหนักเรียนเปนคนดี เปน
ประเด็นแรกในวิสัยทัศน  แตก็ไมไดหมายความวาเราจะไมมุงเนนดานความรู  แตเราก็ยังสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนอยางเต็มท่ีเชนเดิม เพียงแตเราพยายามจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนดวย และเราก็จัดโครงการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในทุกป 
นอกจากนี้ก็ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสวนรวม เพ่ือปลูกฝงใหเคาเกิดสํานึกท่ีดี
ตอชุมชน และสังคมหรือแมกระท่ังจัดทําปายความดีตางๆ ติดตามรมไม อาคารสถานท่ีเพ่ือปลูกฝง
นักเรียนในทุกทาง  นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังเปนศูนยรวมของเทคโนโลยีและเครือขายการ
เรียนรู เพราะเราคิดวานักเรียนของเราตองเปนคนที่ มีความรู ท่ีทันตอสถานการณและการ
เปล่ียนแปลง ทันตอโลกท่ีมีความกาวหนาไมหยุดยั้ง  ตอนนี้เรามีศูนยวิทยบริการที่มีความพรอม
ของอุปกรณ และบุคลากร จํานวน 2 หอง  และนอกจากนั้นก็มีศูนยวิทยบริการของกลุมสาระการ
เรียนรูตางๆ อีกในทุกกลุมสาระ  และเรามีบริการเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสาย                   
ใหนักเรียนและครูสามารถใชโนตบุคสวนตัวในการคนควาขอมูลตางๆ ไดในทุกบริเวณของ
โรงเรียน  และเรามุงเนนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือท่ีทันสมัยและสนองกับความ
เปล่ียนแปลงของโลก นอกจากนี้ส่ิงท่ีเราพยายามทําทุกอยางก็เพื่อใหนักเรียนสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข นั่นคือเปาหมายท่ีเราทุกคนคงตองการมากท่ีสุด เพราะตอใหเราเกงแคไหนแตถาเรา
ไมเปนคนดีและอยูในสังคมน้ีอยางไมมีความสุข ก็คงจะเรียกวาชีวิตท่ีประสบความสําเร็จไมได 
ดังนั้นเราพยายามใหนักเรียนและครูมีการรวมกิจกรรมกัน เพื่อฝกการเขาสังคมและการรวมงานกับ
คนอ่ืน แตนักเรียนของเราคอนขางดี คือสามารถเรียนรูส่ิงแปลกใหมไดงายและคอนขางเช่ือฟงใน
ส่ิงท่ีครูอาจารยส่ังสอน ทําใหเราสามารถพัฒนานักเรียนไดงายข้ึน และผลลัพธท่ีไดคอนขางเปนท่ี
นาพอใจของผูบริหาร ครูและผูปกครอง เราถือวาเราสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว และเราจัดกิจกรรมทุกอยางเพ่ือสนองตามวิสัยทัศนท่ีเราไดรวมกันจัดต้ังข้ึน ซ่ึงในอนาคตก็
อาจมีการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศนไปตามยุดตามสมัย ซ่ึงก็ตองคอยดูกันตอไป…”   

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 10  พฤศจิกายน  2551) 
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จะเห็นไดวาโรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศนของโรงเรียน และผูบริหารจะให

อํานาจแกครูอยางเต็มท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานักเรียน โดยวิสัยทัศนมีการเปล่ียนแปลง
มาจากในอดีต และมีคณะกรรมการของโรงเรียน รวมกับผูปกครอง  และชุมชน รวมกันราง
วิสัยทัศนเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมมากท่ีสุด และไดวิสัยทัศนของโรงเรียนท่ีมีความครอบคลุม            
ในทุกดานของการพัฒนานักเรียนและการจัดการศึกษาซ่ึงจากวิสัยทัศนของโรงเรียนรวมถึงท่ีมา
ของการสรางวิสัยทัศน ก็สามารถบงบอกวัฒนธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียน ท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของทุกคนทุกฝาย และการมีสวนรวม ชวยเหลือเกื้อกูลกันของ
บุคลากรเพ่ือใหการดําเนินงานนั้นบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียนรวมกัน 

 
1.3    พันธกิจ  
         โรงเรียน มีพันธกิจ คือ พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาใหมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ท่ีสงผลตอคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมี
ความสะอาด สวยงาม รมร่ืน  และปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของ
ทุกฝายใหเกิดความเขมแข็ง มีความชัดเจน โปรงใส  (คูมือนักเรียน, 2551) ซ่ึงโรงเรียนมุงเนนการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของโรงเรียน เชน การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาใหมีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนใหการสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาตนเองของครู           
อยูเสมอ เนื่องจากโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนศูนยกลางแหงการเรียนรูและการพัฒนา
บุคลากร ดังนั้นจึงมีการจัดอบรมครูและบุคลากรเพื่อใหมีการพัฒนาในดานการจัดการเรียน        
การสอน และบอยคร้ังท่ีทางโรงเรียนไดสงบุคลากรไปอบรมยังหนวยงานตางๆ เพื่อใหมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ มากข้ึน อยางเชนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ก็จะมีการสงเสริมใหครู

  



สามารถใชโปรแกรม Geometer  Sketchpad  Program (GSP) ซ่ึงเปนโปรแกรมทางคณิตศาสตร            
ท่ีชวยในการสงเสริมการเรียนรูใหแกนักเรียนไดมากข้ึน ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจองคความรู
และโจทยปญหาทางคณิตศาสตร มากข้ึน  ซ่ึงครูคนหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของ
โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้เปนบุคคลท่ีไดรับการอบรมจาก สสวท. ในการใช โปรแกรม GSP  
ดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญในการใชโปรแกรมเปนอยางมากและสามารถเปนวิทยากรใหกับครูใน
โรงเรียน ครูในเขตพื้นท่ี และตางจังหวัดดวย ซ่ึงสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน และเปนลักษณะการมี
สวนรวมในการถายทอดความรู  ซ่ึงทางโรงเรียนจะใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองของครู
อยางเต็มท่ี รวมท้ังในดานการศึกษาเรียนรู  การศึกษาตอในระดับสูงข้ึนเพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญ
ยิ่งข้ึน ทางโรงเรียนก็จะใหการสนับสนุนบุคลากรท่ีเรียนตอโดยเปดโอกาสในการทํากิจกรรมการ
เรียนรูอยางเต็มท่ี ถามีภารกิจในชวงเสาร – อาทิตย ก็จะเปนท่ีทราบกันวาครูคนท่ีไปเรียนตอนั้น          
ไมตองมาปฏิบัติราชการในวันหยุดดังกลาว  ผูบริหารใหโอกาสครูทุกคนในการพัฒนาตนเองอยาง
เต็มท่ี แตตองรับผิดชอบในภารกิจหลักคือการสอน ซ่ึงทุกคนในโรงเรียนก็มีความรับผิดชอบ              
ในหนาท่ีคอนขางสูง  นอกจากการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอ การอบรมแลว ครูทุกคนพยายาม
พัฒนาตนเองโดยการเล่ือนวิทยฐานะใหสูงข้ึน จากครู เปนครูชํานาญการ  ครูชํานาญการพิเศษ  และ
ครูเช่ียวชาญ เปนตน ซ่ึงครูในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีวิทยาฐานะสวนมากอยูในระดับชํานาญ
การและชํานาญการพิเศษ และยังมีครูเช่ียวชาญอีก 2 ทาน  ในสาขาวิชาฟสิกส และ ภาษาไทย ซึ่ง
เม่ือไดรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครู 2 ทานนี้ก็ไดเปนผูตรวจผลงานทางวิชาการของเขตพ้ืนท่ีดวย 
รวมท้ังยังใหคําปรึกษาแนะนํา เปนวิทยากรการทําผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะของครูในจังหวัด
รมเย็น  

โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําความรูความสามารถตางๆ มาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน  เม่ือโรงเรียนมีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรแลว ก็ยังมีหนาท่ี
หลักท่ีสําคัญคือการพัฒนานักเรียน ใหเปนคนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม โดยโรงเรียน
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยทาง
โรงเรียนพยายามปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน ตั้งแตกาวแรกท่ีเขามาในโรงเรียนกิจกรรม
หนาเสาธง และในหองเรียนโดยครูทุกคนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแตละรายวิชา  
นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็มีการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม และการจัดคายทางคุณธรรมแกนักเรียน
ในทุกเดือนเพื่อใหนักเรียนเกิดสํานึกท่ีดีและมีคุณธรรมอยางยั่งยืน โดยใหพระสงฆในชุมชนไดเขา
มามีบทบาทรวมในการอบรม และเนื่องจากโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีแขกมาดูงานคอนขางบอย 
ดังนั้นนักเรียนจึงไดรับการฝกใหเปนเจาภาพท่ีดีมีน้ําใจและมีมารยาทที่ดี  ซ่ึงเม่ือนักเรียนไดปฏิบัติ
บอยคร้ังก็สามารถเกิดความเคยชินและทําใหครูอบรมนักเรียนไดงายข้ึน นอกจากนี้ทางโรงเรียน        



ยังมีภารกิจหลักท่ีสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน             
ซ่ึงโรงเรียนจางพนักงานหรือท่ีทุกคนเรียกวาคนสวนทําหนาท่ีในการดูแลสวนหยอม ดูแลภูมิทัศน
ของโรงเรียนใหสวยงามนาอยู นาเรียนรูอยูเสมอ 
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1.4   เปาหมาย  
        โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีเปาหมายในการจัดการศึกษา  เพื่อใหผู เรียนไดรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดีมีความรู อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข สอดคลองตามาตรฐานการศึกษาของชาติ   (คูมือโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม, 2550) จะเห็น
ไดวาโรงเรียนมุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  โดยใหนักเรียนทุกคนมี
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กอนท่ีจะออกไปศึกษาตอหรือประกอบอาชีพเล้ียง
ตน    เล้ียงครอบครัว  ซ่ึงเปาหมายหลักท่ีสําคัญคือการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค     
โดยเปนคนดี และตองมีความรู ซ่ึงก็ถือวาสําคัญมากในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต  
รวมท้ังตองสามารถท่ีจะดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังคําใหสัมภาษณของผูอํานวยการ
ท่ีวา 

“แมวาโรงเรียนของเราจะไมไดอยูในตัวจังหวัด แตเราเช่ือม่ันวาศักยภาพนักเรียนของเรา
ไมแพเด็กท่ีอยูในตัวจังหวัดอยางแนนอน เพราะครูทุกคนในโรงเรียนของเรามีเปาหมายรวมกันใน
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซ่ึงสําคัญสุดเราตองคิดวาเม่ือนักเรียนยางกาวเขามาในร้ัวโรงเรียน
ของเรา เรามีหนาท่ีในการขัดเกลาเคาใหเปนคนเรียบรอยมีระเบียบวินัย เปนไปในรูปแบบเดียวกัน  
ถึงแมบางคนจะมีพื้นฐานท่ีมาเปนอยางไรก็ตาม เราตองต้ังเปาเอาไวเลยวาเม่ือเด็กเหลานี้มาเปน
นักเรียนของเรา พวกเคาตองดีข้ึน คําวาดีข้ึนอาจจะไมไดหมายความวาเรียนดีข้ึนเทานั้นนะ  แตเรา
ตองการใหเคาเปนคนดี ทํายังไงหละเคาถึงจะเปนคนดี  เราก็ตองคิดหาวิธีการตางๆ นานา มาอบรม
บมนิสัย ขัดเกลา  กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนนี้ก็เพื่อใหเคาเปนคนเต็มคน

 
  



มากข้ึน  แมกระท่ังในหองเรียนครูทุกคนก็พยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน
ควบคูกับการใหความรูอยูเสมอ อันนี้เปนนโยบายเลยนะทุกคนตองรวมกันทําอยางจริงจัง ไมงั้นก็
ไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีโรงเรียนต้ังไวได  ผมเช่ือนะวาเด็กของเราคอนขางดี  มีความซ่ือสัตย มี
น้ําใจ และรูจักเสียสละ  สังเกตจากเวลามีกิจกรรมตางๆ ก็เห็นชวยเหลือกันดี  สวนมากก็มีแตเด็ก           
นี่แหละท่ีชวยทํา ครูเคาก็คอยดูแลใหคําปรึกษามากกวา  สวนเปาหมายท่ีสองคือการใหเด็กมีความรู  
แนนอนทุกโรงเรียนตองการใหนักเรียนของตัวเองเกงรอบดาน  ไปแขงขันอะไรก็ไดรางวัลกลับมา  
เราเองก็เหมือนกัน ทางโรงเรียนพยายามสนับสนุนงบประมาณอยางเต็มท่ีสําหรับการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดส่ือและเทคโนโลยีตางๆ ใหมีความพรอม ทันสมัย ให
นักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มท่ี  แมกระท่ังกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนก็มีการ
นิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหครูทุกคนสอนอยางเต็มท่ี และใหความรูแกนักเรียนอยาง
หลากหลาย  ซ่ึงในดานความรูนี้ผมถือวานักเรียนของเราก็สามารถทําไดบรรลุเปาหมายในระดับท่ี
นาพอใจ คือสามารถสอบแขงขันไดรางวัลกลับมามากมาย  ก็สรางความภาคภูมิใจใหทางโรงเรียน 
แตเราก็ไมหยุดนิ่งนะ แมจะถือวาบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่งแตก็ตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึนเพราะ
เปาหมายของเราอาจจะกวางข้ึนในแตละป  สวนเปาหมายขอสุดทายนี่สําคัญมากเลย คือการท่ีจะให
นักเรียนของเราสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เพราะเปาหมายของคนทุกคนคือ
ความสุขในชีวิต  ดังน้ันนอกจากจะดี  มีความรู แลวตองอยูไดอยางมีความสุข เราก็จัดกิจกรรมตางๆ 
ใหนักเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงผมวานักเรียนสามารถทํากิจกรรมชวยเหลือผูอ่ืน   
ท้ังเพื่อนนักเรียนและชุมชน และไมมีเด็กท่ีมีปญหาในการเขาสังคม อันนี้ก็ถือวาบรรลุตามเปาหมาย 
เพราะนักเรียนของเราไปอยูท่ีไหนใครๆ ก็ใหความเอ็นดู และสังเกตจากรุนพี่ท่ีจบไปก็สามารถ
ประสบความสําเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ รวมท้ังการอยูในสังคม  แตก็ยังมีนักเรียน
อีกบางสวนท่ียังไมคอยใหความสําคัญกับสังคมมากนัก ซ่ึงเราก็ตองหามาตรการแกปญหาตอไป 
โดยใชกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนี่แหละเขามาชวย ซ่ึงการท่ีเราจะดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่ไดวางไวนั้นก็ตองอาศัยความรวมมือจากหลายงานหลายฝายในโรงเรียนรวมท้ังชุมชน
ดวย โดยเฉพาะในโรงเรียนนี่สําคัญมาก  ครูเราคอนขางมีจํานวนมาก ดังนั้นความแตกตางและ
แตกแยกทางดานความคิดตองมีแนนอน ซ่ึงถามีความแตกแยกทางความคิดนี่ก็ดี ทําใหเราไดเรียนรู
หลากหลายแนวทางมากข้ึน ผูบริหารก็สําคัญท่ีจะเปนตัวกลางหลอมรวมความแตกตางเหลานี้ให
เปนกลุมกอนเดียวกัน โรงเรียนนี้ดีอยางคือทุกคนกลาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง แตก็พรอมท่ีจะ
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนอยูเสมอ ดังนั้นเราจึงสามารถขับเคล่ือนกระบวนการทํางานให
เปนไปในทิศทางเดียวกันได เพราะเราตางก็มองไปท่ีเปาหมายเดียวกัน...” 

       (ผูอํานวยการโรงเรียน, 25  พฤศจิกายน 2551) 



จะเห็นไดวาการเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกคนทุกฝายเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการ
ขับเคล่ือนการทํางานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน  ดังคําใหสัมภาษณของประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ซ่ึงทานเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
มากอนและถือเปนบุคคลท่ีเปนภูมิปญญาของชุมชน  ซ่ึงหลังจากท่ีเปนผูอํานวยการโรงเรียนเปนสุข
พิทยาคมไดประมาณ 4 ป ทานก็ไดยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาประจํา
จังหวัด  กอนเกษียณอายุราชการ และกลับมาอยูบานท่ีอําเภอเปนสุข  ซ่ึงผูวิจัยไดไปพบและ
สัมภาษณท่ีบานของทาน และก็พบวาทานทําผลงานใหโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมามากมาย  ซ่ึงใน
เร่ืองของเปาหมายของโรงเรียนนั้นทานไดใหแนวคิดวา  

“...เปาหมายของโรงเรียนนี้ มีการปรับเปล่ียนตามยุคตามสมัย  ซ่ึงสวนมากแลวจะ
ปรับเปล่ียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สวนมากจะปรับเปล่ียนเมื่อมีการเปล่ียน
ผูบริหาร หรือมีนโยบายเรงดวนในแตละป แตก็ไมไดเปล่ียนอยางส้ินเชิง ยังคงมีเคาลางเดิมอยู 
เพราะท่ีสุดแลวเปาหมายการพัฒนา นักเรียนก็คงไมพน ใหเปนคนดี มีความรู มีความสุข  อยูท่ีวาใน
แตยุดสมัยน้ันจะใชคําพูดแบบใดใหดูเขาใจงาย  และสามารถปฏิบัติรวมกันได  โดยกอนจะท่ีเปล่ียน
เปาหมาย            ในแตละคร้ังก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดทิศทางของการพัฒนา
นักเรียนรวมกันโดยระดมความคิดจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง และ
กรรมการนักเรียน  เพื่อระดมสมองรวมกันคิดวาในแตละยุคแตละสมัยนั้นโรงเรียนจะมีเปาหมายใน
การพัฒนานักเรียนใหเปนไปในทิศทางใด  ถึงเวลาท่ีเราจะตองปรับเปล่ียนเปาหมายไปบางหรือยัง  
นักเรียนเรามีปญหาดานใดท่ีจะตองแกไขอยางจริงจังหรือเปนจุดออนของเรา  แลวอะไรที่เปนจุด
แข็งของโรงเรียนเรา ก็ตองชวยกันคิด ชวยกันสราง และชวยกันติดตาม เพื่อใหการปฏิบัติงานน้ัน
บรรลุตามเปาหมายที่        วางไว  ผมวาตอนนี้ตามเปาหมายนี้ก็คิดวาบรรลุเปาหมายไดระดับหนึ่ง
แลวนะ เพราะนักเรียนของเราก็ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต และมีความสุขในการอยูใน
สังคม ก็ตองมาดูวาในปตอๆ ไปจะมีการปรับเปล่ียนเปาหมายของโรงเรียนไปในทิศทางใด  ซ่ึงผม
วาไมวาจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามถาครูทุกคน ชาวบาน ผูปกครองรวมมือกันอยางจริงจังก็คง
สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวไดไมยาก ดังนั้นความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้สําคัญในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน…” 

            (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2  ธันวาคม  2551) 
 
เปาหมายของโรงเรียน เปนส่ิงสะทอนใหเปนวัฒนธรรมทางความคิดและแนวปฏิบัติของ

โรงเรียนไดเปนสวนหนึ่ง ทําใหทราบไดวาโรงเรียนขับเคล่ือนการทํางานโดยอาศัยความมีสวนรวม
ของทุกฝาย   แตเนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนมาก  และทุกคนคอนขางเปนผู ท่ีมี
ความสามารถและความม่ันใจในตนเองคอนขางสูง อาจเนื่องดวยวิทยฐานะ หรือพ้ืนฐานความรูเดิม



ท่ีเปนคนเรียนเกงมากอน  รวมท้ังความเปนคนท่ีมีพื้นเพอยูในอําเภอเปนสุขนี้ ทําใหทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดไดอยางม่ันใจ โดยเฉพาะเวลาท่ีมีการประชุมครูและบุคลากรของโรงเรียน  
บรรยากาศในการประชุมคอนขางดุเดือด ทุกคนกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง และขัดแยง
จนบางคร้ังที่ผูวิจัยเขารวมสังเกตการประชุมดวยก็แอบตกใจเหมือนกัน เชน การประชุมเร่ืองเงิน
สวัสดิการของโรงเรียน ซ่ึงผูอํานวยการมีนโยบายวาจะนํามาใชในการตอบแทนครูทุกคน เหมือน
เปนรางวัลรวมกันจากการทํางาน  แตตองขอความคิดเห็นจากครูทุกคนกอนวาจะนําไปทําอะไรดี 
ครูฝายหน่ึงก็บอกวาจัดไปทัศนศึกษาหรือดูงานตางจังหวัด โดยเฉพาะทะเลแถบฝงตะวันออก ซ่ึงก็
เสนอพรอมเหตุผลมากมายหลายประการ  สวนอีกฝายซ่ึงก็ไมเห็นดวยกับการไปดูงานตางจังหวัด 
เพราะอางเหตุผลวาทุกคนก็ไปบอยแลว จึงเสนอใหตัดชุดสูทของโรงเรียนดีกวา พรอมอธิบาย
เหตุผลและประโยชนท่ีไดรับ  การแสดงความคิดเห็นเปนไปอยางดุเดือด มีฝายสนับสนุนใหเหตุผล
นานาประการ  สุดทายผูอํานวยการจึงตองใชความเด็ดขาดในการสรุปมติท่ีประชุม ซ่ึงใหทุกคน
โหวตคะแนนเสียง ซ่ึงปรากฏวาฝายท่ีจะใหทําสูทโรงเรียนมีเสียงขางมากเกินกันแคเสียงเดียว  ก็
ตองลงมติวาตัดสูทโรงเรียนใหครูทุกคน แตตองใหทุกคนสมทบคนละ 900 บาท  ซ่ึงทุกคนก็
ยอมรับเง่ือนไขและสามารถยุติการประชุมลงได ซ่ึงถาเปนบางโรงเรียนอาจจะถือวาสองฝายนั้น            
ไมถูกกันและเปนศัตรูกันเลยก็ได  แตสําหรับโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้เม่ือทุกคนไดแสดงความ
คิดเห็นอยางเต็มท่ีแลว บทสรุปคือประชาธิปไตยทุกคนยอมรับในเหตุผลและเสียงขางมาก  จึงทําให
บรรยากาศสงบลงไดในตอนทายการประชุมทุกคร้ัง และทุกคนก็พรอมท่ีจะรวมกันทํางานตามมติ
ของท่ีประชุม  ทําใหโรงเรียนสามารถขับเคล่ือนนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายเดียวกัน และเปนโรงเรียนท่ีเขมแข็งและสรางช่ือเสียงจนเปนท่ียอมรับ 
แกคนท่ัวไปมาโดยตลอด ซ่ึงนั่นก็สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย ในโรงเรียน ท่ี
ทุกคนตางยอมรับและใหความเคารพในการตัดสินใจของกลุม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย  

 
1.5   ยุทธศาสตร  
        โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  มียุทธศาสตรหลักในการพัฒนาโรงเรียน คือ  1) สรางพลัง

ขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  คลองตัว มีประสิทธิภาพ สงผลให
นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม  2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ ใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ
ทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพ  3) สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ               
มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4) เพิ่ม



สมรรถนะของโรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู
และการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  5) ระดมสรรพกําลังสรางภาคีเครือขาย
อุปถัมภท่ีเขมแข็งอันเกิดจากพลังการมีสวนรวมของชุมชน องคกร ประชาสังคมในรูปแบบของผู
อุปถัมภและผูรวมคิดรวมปฏิบัติ   (ธรรมนูญโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม, 2550) จะเห็นไดวาจาก
ยุทธศาสตรท่ีโรงเรียนกําหนดไวนั้นมุงเนนการพัฒนาท้ังดาน กระบวนการบริหารจัดการ  หลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน  ศักยภาพบุคลากร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การมีสวนรวมของ 
ทุกฝายในชุมชน   ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  เปนโรงเรียนศูนยกลางการเรียนรูของอําเภอและ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดังนั้นจากการที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียน ท้ังผูท่ีดํารงตําแหนง
ปจจุบัน และผูท่ีเคยดํารงตําแหนงมากอน ซ่ึงปจจุบันนี้ไดเกษียณอายุราชการไปแลว แตก็ยังไดเขา
มามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนในตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หรือ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตน  โดยไดพูดคุยกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ซ่ึงอดีตทานเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มากอน โดยพูดคุย
เกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน ซ่ึงทานไดเลาใหผูวิจัยฟงวา   

“...ผมเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้มากอน เปนระยะเวลา 4 ป  
จากป 2543 – 2546  ซ่ึงในชวงนั้นมีการเปล่ียนแปลงหลายดานท่ีกระทบตอการบริหารจัดการใน
โรงเรียน ท้ังการปรับเปล่ียนนโยบายจากกระทรวง  การเปล่ียนแปลงระบบการบริหารเปนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ซ่ึงในชวงแรกท่ีเขามาบริหารโรงเรียน ก็ไดพูดคุยกับรองผูอํานวยการทั้ง 4 งาน  เกี่ยวกับ
ปญหาท่ีโรงเรียนพบเจอ และส่ิงท่ีกําลังดําเนินการอยู  ซ่ึงพบวาหลายอยางมีปญหามาจากการ
วางแผนยุทธศาสตรท่ียังไมครอบคลุมและทันสมัยนัก  แมวาโรงเรียนของเราจะไดรับคํายกยอง
ชมเชยหลายอยาง แตก็ยังมีอีกหลายอยางเชนกันท่ีเราตองปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  เม่ือผมทราบท่ี
ไปท่ีมาและปญหาอุปสรรคตางๆ แลว ก็ระดมสมองจากท้ังรองผูอํานวยการ  ครูทุกคน  รวมทั้ง
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการรางแผนยุทธศาสตรของโรงเรียน โดยพยายามกําหนดแผนระยะ
ส้ันใหมีความครอบคลุมในทุกดานทุกประเด็นท่ีเราตองการพัฒนา  และพวกเราไดกําหนดแผน
ยุทธศาสตรระยะส้ันและระยะยาวข้ึน  แตใหมีความครอบคลุมในทุกดาน ท้ังการบริหาร  การพัฒนา
ครู  เทคโนโลยี  หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งเราเนนการมีสวนรวมของชุมชน  
อันนี้สําคัญมาก เนื่องจากโรงเรียนของเราถือวาโชคดีท่ีเราไดตั้งอยูในตัวอําเภอท่ีคอนขางมีความ
พรอม มีเศรษฐกิจท่ีดีทําใหชุมชนมีศักยภาพมากพอท่ีจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
ของเรา  ทําใหการดําเนินงานตางๆ สามารถขับเคล่ือนไปไดอยางราบร่ืน  ซ่ึงตอนนี้แมวาผมจะ
เกษียณอายุราชการแลวแตก็ยังไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ก็ไดมีบทบาทมากพอสมควรในการรวมวางแผนยุทธศาสตร 
ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน  และจะเห็นไดวายุทธศาสตรท่ีโรงเรียนใชในปจจุบันนี้ก็ยังคง



แนวความคิด หลักการคลายเดิม อาจมีการปรับเปล่ียนเล็กนอยใหเขากับการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน  
ซ่ึงผมเช่ือวาทุกอยางท่ีพวกเราทุกคนรวมกันทํานี้ มีเปาหมายเดียวกันคือ นักเรียน ซ่ึงเปนลูกคา         
ของเรา เราตองการใหเคาเปนคนท่ีมีลักษณะอยางไร เปนไปในทิศทางใด เราก็จะรวมกันหลอหลอม 
ขัดเกลาใหเคาเปนไปในแบบท่ีสังคมตองการ…” 

(ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2  ธันวาคม  2551) 
 
จะเห็นไดวาการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนนั้น ไมไดมีท่ีมาจากความคิดของ

ใครคนใดคนหนึ่ง  แตเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน ตั้งแตระดับบริหารจนถึงประชาชนท่ัวไป  
ซ่ึงเปนท่ีนาประทับใจของผูวิจัยจากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลคร้ังนี้มากคือ เวลาท่ีโรงเรียนมีกิจกรรม
อะไรก็ตามจะไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชนอยางเต็มท่ี  และทุกคนมีความกลาท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น ติชม การดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนก็ใหการรับฟงทุกคําแนะนํา
และนํามาปรับปรุง  ตัวอยางเชน มีอยูคร้ังหนึ่งที่ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  ซ่ึงเม่ือจะส้ินปการศึกษาทางครูผูกํากับกิจกรรมเหลานี้ก็มีการ
ประชุมกันวาอยากจะนํานักเรียนไปเขาคายนอกสถานที่ รวมทั้งไปทัศนศึกษาดวย  ซ่ึงแตละ
กิจกรรมก็เลือกสถานที่ไปแตกตางกัน และบางกิจกรรมเลือกท่ีจะนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ท่ีคอนขางไกล เชนไป ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเม่ือผูปกครอง
นักเรียนทราบก็รวมกลุมกันมาท่ีโรงเรียนเพื่อเสนอแนวคิดวาไมควรนํานักเรียนไปไกลขนาดน้ัน 
กลัววาจะไมปลอดภัย  ซ่ึงก็มีการช้ีแจงอธิบายเหตุผลรวมกันระหวางครูผูกํากับกิจกรรมนั้นกับ
ผูปกครอง ซ่ึงบทสรุปก็คือทางโรงเรียนรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของชุมชน แลวก็เปล่ียน
รูปแบบกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรม  ซ่ึงนี่ก็เปนตัวอยางใหเห็นวาโรงเรียนกับชุมชนสามารถ
พูดคุยกันแมบางเร่ืองอาจเกิดความขัดแยงกันได แตก็สามารถพูดคุยตกลงกันไดดวยความพอใจท้ัง
สองฝาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 34  กจิกรรมตามยุทธศาสตรของโรงเรียน 

 
ทีมผูบริหารโรงเรียนมีความเขมแข็งและทุกคนมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  และทุมเทอยาง

เต็มท่ีในการรวมขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของโรงเรียนท่ีไดกําหนดไวซ่ึงผูวจิยัคิดวา
ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมไดรับการยอมรับจากทุกคนในชุมชน 
เพราะการบริหารงานของโรงเรียนไมไดรวมอํานาจท่ีผู อํานวยการแตเพียงผู เดียว  แตรอง
ผูอํานวยการทําหนาท่ีเปนขุนพลหลักในการนําทีมงานในแตละงานของตนสูเปาหมายของโรงเรียน
ตามแผนยุทธศาสตรท่ีวางไว  นอกจากนี้ครูและบุคลากรของโรงเรียนก็คอนขางมีความพรอม และมี
ศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานักเรียนไดอยางเต็มท่ี โรงเรียนอํานวยความสะดวก
ดานเทคโนโลยีเพื่อใหเอ้ือตอการเรียนการสอนอยางดี และชุมชนเองก็มีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอทําใหยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนนั้นนําสูเปาหมายท่ีรวมกันวางไว
อยางสมบูรณแบบ ซ่ึงนั่นสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบวัฒนธรรมท่ีมีความมุงม่ันจริงจัง ทุมเท ในการ
ทํางานรวมกัน ท้ังผูบริหาร บุคลากร และชุมชน ซ่ึงจะมีสวนสําคัญอยางมากในการท่ีจะทําใหการ
ดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคได  

 
1.6    โครงสรางองคการ  
         โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  จัดโครงสรางองคการ โดยกระจายอํานาจการบริหาร

การศึกษา  แบงงานออกเปน 4 กลุม คือ กลุมบริหารวิชาการ มีรองผูอํานวยการเปนผูชาย ท่ีถือวา
เปนรองผูอํานวยการท่ีอายุนอยท่ีสุดในบรรดาผูบริหารของโรงเรียนท้ัง 4 กลุมงาน และเปนคน          

  

  



ไฟแรง มีความกระตือรือรนในการทํางาน  มีประสบการณในการสอนนักเรียนมากอน เปนคนท่ีมี
ความเปนกันเอง และเปนมิตรกับครูทุกคน หองสํานักงานกลุมงานบริหารวิชาการอยูช้ันสองของ
อาคาร 2 อยูดานทิศใตสุดของอาคาร  มีทําเลที่เหมาะสําหรับใหนักเรียนติดตอประสานงานทางดาน
การวัดผล ประเมินผลตางๆ   กลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงานสารสนเทศ  กลุมงานนี้
มีช่ือเรียกตามแบบเดิมวางานธุรการของโรงเรียนนั่นเอง  อยูหองแรกของอาคาร 2  บริเวณช้ัน 2         
ติดหองผู อํานวยการ  ทําเลท่ีตั้งสามารถเปนท่ีรับรองแขกได  และเหมาะสมกับการติดตอ
ประสานงานจากหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน  มีรองผูอํานวยการผูชายซ่ึงอายุคอนขางมากแลว 
จะเกษียณในป 2552 นี้  ทานมีประสบการณในการทํางานมาคอนขางยาวนาน  ดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมานานเกือบสิบป  ถึงแมจะอายุมากแลวแตมีความ
กระตือรือรนในการทํางาน เปนท่ีเคารพของลูกนองทุกคน  กลุมบริหารงานบุคคล มีทําเลท่ีตั้งของ
สํานักงานอยูตรงกลางของอาคาร 2 บริเวณช้ัน 2  ใกลกับท่ีครูลงเวลาตอนเชา  ภายในหองแยกเปน 
2 ฝงคือ ฝงท่ีดูแลงานบุคลากรในโรงเรียน และฝงท่ีดูแลงานกิจการนักเรียน  มีรองผูอํานวยการเปน
ผูหญิง ถือวาเปนรองผูอํานวยการหญิงคนเดียวในโรงเรียน เปนคนที่ทุกคนในโรงเรียนใหการ
ยอมรับในความสามารถ การเปนแบบอยางในการวางตัวและการปฏิบัติงาน มีความทุมเทในการ
ทํางานมาก และจริงจังกับการดําเนินกิจกรรมทุกอยางของโรงเรียน จนใครๆ เรียกวาหญิงเกงของ
โรงเรียน  และกลุมงานสุดทายคือกลุมบริหารทั่วไป มีหองสํานักงานอยูช้ัน 1 ของอาคาร 2 ทําเล
เหมาะกับลักษณะงานในกลุม รองผูอํานวยการผูชายที่มีความจริงจังในการทํางานเชนกัน ซ่ึงใน          
แตละกลุมงานก็มีงานยอยๆ ท่ีจะตองดําเนินการอีกตามโครงสรางของแตละงาน ซ่ึงรูปแบบ
โครงสรางองคการนั้นสามารถนําเสนอตามภาพท่ี 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 35  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ชมรมศิษยเกา มูลนิธิฯ กองทุน เครือขาย 

สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารวิชาการ 
รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหาร
งบประมาณ นโยบาย
แผนงานสารสนเทศ 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารทั่วไป 

หัวหนากลุม 

บริหารวิชาการ 
หัวหนากลุม 

บริหารงบประมาณ 
นโยบายและแผน 

หัวหนากลุม 

บริหารงานบุคคล 
หัวหนากลุม 

บริหารท่ัวไป 

- กรรมการพัฒนา  
  หลักสูตรสถานศึกษา 
- งานวัดผลประเมินผล 
  และเทียบโอนผลการ 
  เรียน 
- งานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาสื่อ 
  นวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีทางการ 
  ศึกษา 
- งานพัฒนาการเรียน    
   การสอนภาษาตาง 
   ประเทศ 
- งานขอมูลสาร 
  สนเทศฝายวิชาการ 
 

- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานแผนงาน 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสารสนเทศ 
 

- งานบุคคล 
- งานสํานักงานบริหาร 
  กิจการนักเรียน 
- งานพัฒนาวินัย  
  พฤติกรรมนักเรียน 
- งานสิทธิเด็กและ 
  ปองกันพฤติกรรม 
  นักเรียน 
- งานปองกันสิ่ง            
เสพติดและเอดส 

- งานรักษาความ 
  ปลอดภัยและวิทยุ 
  สื่อสาร 
- งานสงเสริมกิจกรรม 
  นักเรียน 
- งานหัวหนาระดับช้ัน 
 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานสวัสดิการ 
- งานยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานสัมพันธชุมชน 
- งานโภชนาการ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานหองสมุด 
- งานโสตทัศนศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 35  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม (ตอ) 
 
จากภาพประกอบ จะเห็นไดวาโรงเรียนมีการแบงโครงสรางองคการที่สายการบังคับบัญชา

ท่ีชัดเจน   และแตละกลุมงานก็จะมีหัวหนาซ่ึงเปนครูในโรงเรียน  ท่ีมีความเช่ียวชาญและ                       
มีความสามารถในดานตางๆ ท่ีตรงกับงานนั้นเปนหัวหนางาน  แลวก็มีสมาชิกผูรวมทํางานหรือ
ทีมงานอีกตามสัดสวนของงานนั้นๆ  ซ่ึงลักษณะโครงสรางองคการนี้จะเห็นไดวา คณะกรรมการ    

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ชมรมศิษยเกา มูลนิธิฯ กองทุน เครือขาย 

สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารวิชาการ 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหาร
งบประมาณ นโยบาย
แผนงานสารสนเทศ 

รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
รองผูอํานวยการ 

กลุมบริหารทั่วไป 

หัวหนากลุม 

บริหารวิชาการ 

หัวหนากลุม 

บริหารงานบุคคล 

- งานประเมินการ ปฏิบัติงานใน
ฝายวิชาการ 

- งานนิเทศการศึกษา 
  นักเรียน 

- งานสารบรรณฝายวิชาการ 

- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานทะเบียนนักเรียน 

- งานศูนยวิทยบริการ 

- งานสงเสริมศักยภาพ 

- งานศูนยศิลปะ  วัฒนธรรมและ 

  จัดการแหลงเรียนรู 
 



สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเปนตัวแทนท่ีเขามาจากชุมชนหรือบุคคลภายนอกโรงเรียน แตเปนผูท่ีมี
ความรู และประสบการณทางดานการศึกษามา ซ่ึงไดรับการลงมติคัดเลือกจากครูและประชาชน
ท่ัวไป  ทําหนาท่ีในการกํากับดูและ ติดตาม รวมท้ังใหคําปรึกษาในการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึง
จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาก็พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีโรงเรียนไดคัดเลือกมานั้น            
มาจากหลากหลายอาชีพ เชน เคยเปนผูบริหารโรงเรียนมากอน  เปนตํารวจ  พระภิกษุ  แพทย  
พยาบาล  หนวยงานสวนทองถ่ิน  รวมทั้งแมคาประชาชนท่ีเปนผูนําชุมชน  ผูปกครองนักเรียน 
ปราชญชาวบานหรือผูท่ีมีความรูความสามารถในชุมชน  เปนตน ทําใหเห็นภาพวัฒนธรรมองคการ
อีกอยางวาโรงเรียนใหอํานาจแกประชาชนในการรวมตัดสินใจ และแลกเปล่ียนความรูอยางเต็มท่ี  
ใหความเคารพในการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนี้ผูอํานวยการ
โรงเรียนก็เปนผูดูแลความเรียบรอย รวมสรางและกําหนดนโยบาย และจากโครงสรางการ
บริหารงานโรงเรียนจะเห็นไดวา มีชมรมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู  มูลนิธิ กองทุนเครือขาย  
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน  และในแตละกลุมงานท้ัง 4 กลุมนั้น  จะเห็นวานอกจากจะมีรองผูอํานวยการประจํากลุม
งานท้ัง 4 กลุมแลว จะมีหัวหนากลุมงาน ซ่ึงสมาชิกในกลุมงานไดรวมกันลงมติเห็นชอบและ
คัดเลือกครูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานนั้นๆ โดยเลือกจากคนท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณและมี
ความรู มีภาวะผูนํา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานนั้นๆ มาดูแลรับผิดชอบเปนหัวหนากลุมงาน และสุดทาย
จากสายงานตามโครงสรางการบริหารนี้ก็คืองานยอยของกลุมงานท้ัง 4 งาน ซ่ึงจะเห็นไดวาแตละ
ฝายก็มีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบแยกยอยออกไปแตกตางกัน ตามวัตถุประสงคในการที่มุงเนนเพื่อ
พัฒนานักเรียน  ซ่ึงงานยอยในแตละกลุมงานนี้จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันของสมาชิกใน
โรงเรียนวาแตละปควรมีการปรับเปล่ียน ลด หรือเพิ่มเติมงานยอยอะไรอีกบาง แลวก็หาครูผูท่ีมี
ความสามารถในงานน้ันๆ รวมดําเนินการ  และเก่ียวกับงานในหนาท่ีพิเศษตามโครงสรางนี้เคยมี
กรณีตอนที่ผูวิจัยไปฝงตัวในโรงเรียน คือ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ ซ่ึงเปนผูหญิงและ
คอนขางเปนคนท่ีมีความสามารถในดานการบริหารวิชาการมาพอสมควร  แตเม่ือถึงเวลาทานเกิด
ความคิดวานาจะมีการเปล่ียนแปลงผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงหัวหนาวิชาการบาง ทานจึงขอลาออกจาก
ตําแหนง และไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ในงานวิชาการ  และทางรองผูอํานวยการกลุมงานบริหาร
วิชาการก็เลยจัดประชุมครูทุกคนในกลุมงานกอน เพื่อหาอาสาสมัครหรือผูเหมาะสมมาดํารง
ตําแหนงแทน แตก็ไมสามารถลงมติไดเนื่องจากไมมีผูอาสาจึงเขาสูการประชุมใหญท้ังโรงเรียนและ
ใหครูรวมกันเสนอวาใครจะมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงหัวหนางานวิชาการ  ซ่ึงก็ปรากฏวา
คนท่ีถูกเสนอช่ือเปนครูท่ีอยูกลุมบริหารงานบุคคล  และครูคนนั้นก็ยอมรับมติในที่ประชุม แลวก็มา
ดํารงตําแหนงหัวหนางานวิชาการ ซ่ึงผูวิจัยก็ไดสังเกตและศึกษาการเปล่ียนแปลงในคร้ังนี้ ซ่ึงถือวา



เปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญในโรงเรียนในชวงท่ีผูวิจัยเก็บขอมูล เนื่องจากตําแหนงหัวหนางาน
วิชาการเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญอยางมากในการขับเคล่ือนการพัฒนางานวิชาการและการ
พัฒนาทางดานการเรียนการสอน รวมท้ังการประสบความสําเร็จในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน ถือวาหัวหนางานนี้เปนรองแมทัพ โดยมีรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการเปนแมทัพ  
และก็ปรากฏวาหัวหนาวิชาการคนใหมซ่ึงมีประสบการณในการดูแลงานบริหารบุคคลมากอน
สามารถบริหารและดูแลการพัฒนางานวิชาการใหเปนท่ียอมรับแกครูและนักเรียน  มีกิจกรรมท่ีจะ
พัฒนาวิชาการออกมาหลายกิจกรรม และเนื่องจากมีประสบการณในดานงานบุคคลทําใหสามารถ
บริหารบุคคลในกลุมงานวิชาการไดดี  นี่ก็เปนปรากฏการณการเปล่ียนแปลงในดานการบริหารงาน
ซ่ึงสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมการทํางานในโรงเรียนได  การปรับตัวเปนส่ิงสําคัญขบวนการขัดเกลา
ทางสังคมก็เปนปจจัยสําคัญเชนกันโดยผูท่ีจะเขามาสูองคการนั้นมีการปรับและเปล่ียนลักษณะ
รูปแบบและวิธีการใหเหมาะสมกับสถานภาพท่ีดํารงอยู  และผูวิจัยไดสัมภาษณผูอํานวยการ
โรงเรียนเกี่ยวกับโครงสรางองคการตามภาพประกอบน้ี ทานก็ไดอธิบายเปนภาพรวมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของครูทุกคนตามหนารับผิดชอบดังนี้ 

“…เปนท่ีทราบกันดีวา โรงเรียนท่ีมีบุคลากรจํานวนมากก็มีสวนทําใหการขับเคล่ือนหรือ
การพัฒนาโรงเรียนเปนไปไดอยางเขมแข็งและรวดเร็ว  ซ่ึงผมคิดวาในทางตรงขามการที่มีคนมากก็
อาจทําใหการดําเนินงานลาชาหรือเกิดปญหาไดมากกวาคนนอยเสียอีก  เหมือนท่ีเคาวากันวา มาก
คนก็มากความ  กวาจะไดขอสรุปอะไรซักเร่ืองนั้นตองใชเวลานานเพราะความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ของคนจํานวนมาก  ดังนั้นจํานวนคนคงไมใชปจจัยท่ีสําคัญ บางโรงเรียนมีคนแค 5 คน เคาก็อาจ
สามารถนําโรงเรียนสูความสําเร็จได  ดังนั้นส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการจัดวางคนใหเหมาะสมกับงาน 
หรือใชคนใหถูกงานนั่นเอง  การจัดโครงสรางองคการน้ันโรงเรียนเราจะมีการปรับเปล่ียนไปตาม
ความเหมาะสมอาจเปล่ียนบางคนในทุกปหรือเปล่ียนแปลงตามสถานการณ แตท่ีสําคัญเราจะไดคน
ท่ีจะมาดูแลรับผิดชอบงานตางๆ เราก็ตองระดมสมองกันพอสมควร ตองชวยกันคิด ถามความสมัคร
ใจ ศึกษาภูมิหลังความถนัด ความสามารถ ซ่ึงเราก็มีคณะกรรมการที่จะชวยพิจารณาอยูแลว โดยมี
ทีมผูบริหาร หัวหนางานท้ัง 4 หัวหนากลุมสาระ และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวยกัน
พิจารณาความเหมาะสม แลวก็ทําการปฐมนิเทศครูท่ีจะดํารงตําแหนงในหนาท่ีรับผิดชอบตาม
โครงสราง        ท่ีวางไว  กระบวนการปฐมนิเทศนี้สําคัญมาก ทําใหเราไดเขาใจความคิด ความรูสึก
ครูท่ีเขามาใหมไดดี และเปนการสรางวัฒนธรรมท่ีถูกตองในดานการปฏิบัติใหกับครูท่ีเขามาใหม
ในตําแหนงตางๆ ซ่ึงบางคร้ังเราก็ใหมีการประชุมกันท้ังงานเลย หรืออาจประชุมเฉพาะงานยอยของ
ตนเองก็ได  โรงเรียนเรานี้ถือวาเปนโรงเรียนท่ีมีการประชุมคอนขางบอย ทั้งกลุมใหญกลุมยอย  ซ่ึง
กวาจะไดโครงสรางการบริหารอยางท่ีเห็นก็ตองพูดคุยกันหลายคร้ังพอสมควร โดยเฉพาะในเร่ือง



ตัวบุคคลที่จะมารับผิดชอบในงานตามโครงสราง  ซ่ึงเราก็มีการประเมินในทุกป เพื่อดูผลงานและ
นํามาพิจารณาวาควรจะมีการปรับโครงสรางองคการของเราหรือไมอยางไร...”  

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 16 ธันวาคม  2551) 
 

จะเห็นไดวาโรงเรียนใหความสําคัญกับขบวนการขัดเกลาทางสังคมคอนขางมาก ซ่ึง
ขบวนการขัดเกลาทางสังคมนี้เปนขบวนการท่ีสําคัญในการเร่ิมสรางวัฒนธรรมองคการใหกับผูเขา
มาใหม ใหมีรูปแบบท่ีเหมือนกับวัฒนธรรมของโรงเรียนท่ีเปนอยู โดยเฉพาะในดานการปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบในหนาท่ี จนกระท่ังถึงการแตงกาย เพื่อใหทุกคนมีการปฏิบัติงาน และวิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันทําใหงายตอการพัฒนาโรงเรียนตามเปาหมายท่ีวางไว 

 
1.7   รูปแบบการบริหาร  
        โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม กอตั้งมาสามสิบกวาปแลว  มีการเปล่ียนแปลงผูอํานวยการ

โรงเรียนท้ังส้ิน 9 คน  ซ่ึงถือวาแตละคนท่ีมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการนั้นก็ใชระยะเวลาในการ
บริหารโรงเรียนคอนขางหลายป  ทําใหโรงเรียนมีพัฒนาการการเปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัยของ
ผูอํานวยการแตละคน  ซ่ึงแตละคนก็มีรูปแบบการบริหารท่ีคลายคลึงกันตามระบบราชการ โดย
ผูบริหารทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนโดยเนนการมีสวนรวม โดยผูบริหารได
มีการบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเขากับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
โรงเรียนในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลดวย  โดยหลักการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลไดแก หลักนิติ
ธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ  หลักความ
คุมคา  ซ่ึงทางโรงเรียนไดบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียน 
ท้ังดานวิชาการ  แผนงบประมาณ  บุคคล และบริหารทั่วไป  มีเปาหมายในการจัดการศึกษา คือ มุง
ใหนักเรียนเปนคนดี มีความรู อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  รูปแบบการบริหารของโรงเรียน               
ไมมุงเนนแบบส่ังการ แตจะเปนรูปแบบการบริหารแบบแนวราบ คือ ทุกคนในโรงเรียนตั้งแต
ผูบริหาร ครู  นักการภารโรง ชุมชน และนักเรียน ตองไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดและกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานรวมกัน โดยเฉพาะนักเรียนนั้นจะมีลักษณะการมีสวนรวมในการบริหารแบบ
สภานักเรียน  และผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการที่จะเปนผูรับฟงและพิจารณาคือผูอํานวยการโรงเรียน  
ซ่ึงในดานการอนุมัติงานน้ันเปนไปตามระบบราชการ  แตลักษณะของการวางแผนและการ
ดําเนินงานนั้นจะมุงเนนการมีสวนรวมมากกวา  ซ่ึงรูปแบบการบริหารของผูอํานวยการโรงเรียน  
แตละคนอาจแตกตางกันตามเปาหมายที่วางไวในแตละสมัย  ซ่ึงจากการสัมภาษณผูอํานวยการ
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานในโรงเรียนก็ไดรับขอเสนอแนะวา 



“...การเปนผูบริหารก็เหมือนกับการเปนผูบริการ  ถาเราเปนผูบริการที่ไมดีเราก็ไมสามารถ
เปนผูบริหารท่ีดีได  ผมไมมุงเนนการบริหารแบบส่ังการ  เพราะผมเช่ือวาครูทุกคนมีความคิดและ
สามารถท่ีจะดําเนินการไดอยางเต็มท่ี ดังนั้นเราจึงใหอิสระทางความคิดแกทุกคน  เพียงแตวาเราจะ
เปนผูพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งเกี่ยวกับความเปนไปไดและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานนั้นๆ ท้ังๆ 
ท่ีบางคร้ังผมคิดวาควรทําแบบนี้  อยากมีโครงการแบบนี้ แตก็จะไมส่ังการลงไป พยายามพูดใหครู
เคาฟงวาเรามีปญหานี้ เราจะแกไขยังไง  แมวาบางคร้ังเราเองก็มีคําตอบอยูในใจแลว แตก็อยากให
ทุกคนไดรวมคิดมากกวา  แลวถาอะไรท่ีผูบริหารสามารถรวมลงมือทําไดก็จะทํา  แตถึงอยางไร           
ก็ตามการบริหารงานของโรงเรียนก็ยังมีลักษณะของระบบราชการอยูบาง แตเราก็พยายามใชการ
บริหารที่มุงเนนคนและงานเขามาเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินงานบางในบางคร้ัง   ผมวาไมมีใคร
ท่ีจะยึดรูปแบบการบริหารแบบตายตัวหรอก ทุกคนสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถานการณ และ
ความเหมาะสม   เพราะถายึดรูปแบบเดิมตลอดคงไมมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอะไรได  อีก
อยางในยุคสมัยการบริหารตั้งแตผมเขามาได 3 ปแลว ก็จะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงหลายอยาง
เกิดข้ึนในโรงเรียน  นั่นคือผมพยายามมุงเนนการบริหารการเปล่ียนแปลง ใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 
และผมพยายามใชความสามารถและบทบาทหนาท่ีของรองผูอํานวยการใหเปนประโยชน ใหเคา
สามารถเปนแขนขาที่คอยขับเคล่ือนโรงเรียนไปรวมกันใหได  โรงเรียนเราโชคดีท่ีมีประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีทานเคยเปนผูอํานวยการที่นี่มากอน  และทานไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายอยางในโรงเรียน  ซ่ึงปจจุบันนี้ทานก็เปนคนท่ีเขามามีสวนรวมคิด 
รวมปรึกษาหารือกับเราโดยตลอด ทําใหเราสามารถเรียนรูและปรับเปล่ียนการดําเนินงานตางๆ ได
อยางชัดเจน  ดังนั้นหลักสําคัญในการบริหารโรงเรียน คือการบริหารคน ผมเรียนจบปริญญาโท
ทางดานบริหารการศึกษามาแตก็ไมเคยยึดติดกับทฤษฎี แตผมพยายามบริหารตามสถานการณและ
ตามสภาพของโรงเรียน ซ่ึง ท่ีสุดของแนวคิดนี้คือ มุงเนนการบริหารแบบมีสวนรวมใหมากท่ีสุด   
ใหทุกกิจกรรม ทุกโครงการมาจากความคิดความตองการของครูเคาและเราคอยใหความสนับสนุน
อยูหางๆ หรือบางคร้ังอาจดูแลอยางใกลชิด  แลวครูเคาจะมีความสุขในการทํางาน  ผมเช่ือวาคนเรา
ถามีความสุข มีความพอใจก็สามารถทําใหงานออกมาดี  แตอยางท่ีทราบวาโรงเรียนของเรามีครูและ
บุคลากรจํานวนมาก แตพวกเราก็สามารถดํารงอยูไดดวยความสามัคคี ก็เพราะผมใชระเบียบเปน
ตัวกําหนดแนวทางการปฏิบัติตัวของทุกคน  จะเห็นไดวาโรงเรียนของเรามีรูปแบบการปฏิบัติตัวท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน แมกระท่ังการแตงกาย การรวมกิจกรรม คือบางทีการที่มีคนเยอะถาไมมี
ระเบียบท่ีเขมงวดควบคุมก็จะทําใหระบบลมเหลว ดังนั้นนอกจากมุงเนนการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการของครูทุกคนแลว ทุกคนตองยึดม่ันและปฏิบัติตามระเบียบ ขอตกลง หรือธรรมเนียม
ปฏิบัติของโรงเรียนอยางเครงครัด ซ่ึงนอกจากจะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานแลวยังเปนแบบอยางท่ีดี
แกนักเรียนของเราดวย ซ่ึงจะสงผลตอความมีระเบียบของสังคมตอไป นอกจากน้ีก็ตองดูแลให



บุคลากรของเราอยูกันแบบครอบครัว พึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือกัน ก็จะทําใหการทํางานเปนไปดวย
ความราบร่ืน และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางท่ีดีดวยเชนกันจึงจะไดรับการยอมรับจากครู…” 

                    (ผูอํานวยการโรงเรียน, 10  พฤศจิกายน  2551) 
 
นอกจากนี้ครูคนหน่ึงกลาวถึงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ วา 
“...แมวาการทํางานท่ีนี่จะหนัก แตก็รูสึกวาไมเหน็ดเหน่ือยนะ  แตกลับภูมิใจมากกวาท่ีเรา

เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหงานในโรงเรียนสําเร็จลงได  พูดถึงผูบริหารของโรงเรียนทุกทานเปน
แบบอยางท่ีดีมากเลย บางคร้ังก็ไมตองพูดมาก แตทานทําใหดูเลย หรือบางทีก็ฝกใหเราไดคิด  ไดทํา
อยางอิสระ  แตท่ีประทับใจท่ีสุดคือเม่ือมีปญหาอะไรเกิดข้ึนกับครู ผูบริหารก็ไมทอดท้ิงนะ แตกลับ
อยูเคียงขาง ก็ทําใหเรารูสึกอบอุนและสบายใจท่ีไดรวมงาน บางทีเราก็นับถือทานแบบพอเลย 
สามารถพูดคุยปรึกษาไดทุกเร่ือง…” 

(ครูนอยคนท่ี 7, 17  พฤศจิกายน  2551) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 36  ผูบริหารเปนผูนําในการพัฒนากิจกรรมทุกดานอยางมีสวนรวม 
 
โรงเรียนมีจุดเดนอยางมากในดานการบริหารคือ การยึดระเบียบเปนแนวปฏิบัติและบริหาร

คนในโรงเรียน ซ่ึงในเร่ืองของความเขมงวดในระเบียบวินัยของโรงเรียนนั้น ก็เนื่องจากโรงเรียนมี
ครูและบุคลากรจํานวนมาก  และอีกเหตุผลท่ีผูวิจัยเคยสอบถามรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับความเขมงวดในดานระเบียบของโรงเรียน  ซ่ึงทานก็บอกวาสวนหนึ่งนาจะมาจาก
การที่ผูอํานวยการคนปจจุบันทานเปนประธานคณะกรรมการสอบวินัยครูและผูบริหารของเขต
พื้นท่ี  ดังนั้นทานจึงใชกฎหมายและวินัยของครูมาถายทอดใหความรูและวางแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง
แกครู ทุกคน เพื่อไมใหนําไปสูการผิดวินัยของครู  ดังนั้นก็สามารถสรุปไดวารูปแบบการบริหาร
ของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและเนนตามระเบียบของกลุมนั่นเอง 

1.8   ภาวะผูนําของผูบริหาร  

   



        ผูบริหารของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน  รอง
ผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  รองผูอํานวยกลุมบริหารงบประมาณ นโยบายและแผนงาน
สารสนเทศ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  และรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  ซ่ึง
จากการท่ีผูวิจัยไดรวมปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนระยะเวลาเกือบปนั้นทําใหมีโอกาสรวมงาน 
พบปะ พูดคุยสังเกต จากผูบริหารและครู นักเรียน รวมท้ังชาวบาน เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร 
จึงทําใหทราบลักษณะภาวะผูนําของผูบริหารแตละคน ซ่ึงอาจมีความแตกตางกันบาง แตโดยรวม
แลวคลายคลึงกันอยู เพราะทุกคนยึดนโยบายและแนวปฏิบัติเดียวกัน แตอาจตางกันในเร่ืองของ
บุคลิกสวนตัวหรือสถานการณท่ีพบเจอในแตละวัน  ซ่ึงแนนอนวาผูบริหารเปนผูท่ีมีอํานาจในการ
บริหารจัดการโรงเรียน ซ่ึงอํานาจนั้นก็อาจจะมาจากอํานาจโดยตําแหนงหนาท่ีตามกฎหมาย                   
มีอํานาจในการใหรางวัล เชน การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การเล่ือนตําแหนง การสนับสนุนการศึกษา
อบรม การยอมรับ การสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการตางๆ เปนตน  หรือมีอํานาจในการ
ลงโทษ  ผูบริหารมีอํานาจในการลงโทษเม่ือมีการกระทําหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเกิดข้ึนใน
โรงเรียน โดยการลดข้ันเงินเดือน  การโยกยายงานในกลุมงาน เปนตน  หรือผูบริหารมีอํานาจใน
ฐานะท่ีเปนผูเช่ียวชาญ เนื่องจากความมีประสบการณของผูบริหาร มีความรู หรือทักษะเชิงเทคนิคท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการทํางานของครูและบุคลากรในโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการมี
ขอมูลสารสนเทศ เนื่องจากผูบริหารเปนผูครอบครองและควบคุมขอมูลสารสนเทศ ท่ีสําคัญและ
จําเปนตอการปฏิบัติงานและการวางแผนของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีอํานาจในเชิงอางอิง ซ่ึงเปน
อํานาจท่ีเปนผลมาจากความนิยมชมชอบ ความเคารพนับถือ และความเปนมิตรจากบุคคลอ่ืน              
ซ่ึงผูวิจัยสังเกตเห็นวาครูและบุคลากรกับผูบริหารนั้นมีปฏิกิริยาแบบมีพันธะผูกพันท่ีจะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายในระดับสูง ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการที่ทุกคนเคารพในการใชอํานาจของผูบริหาร          
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมทุกคนใชอํานาจท่ีมีตามความเหมาะสมและมุงเนนใหเกิด
สัมฤทธ์ิผลของงานควบคูกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทุกคน  ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูล
ท้ังหมดเกี่ยวกับภาวะผูนําและพฤติกรรมการนําและการบริหารของผูบริหารโรงเรียนพบวา 
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนท้ัง 5 คนท่ีมีความคลายคลึงกันและบริหารงานไปในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากทุกคนเปนผูบริหารที่มีความเปนผูนํา คือมุงเนนการนํา ทําใหเห็น และเปน
ตัวอยาง  มีแนวความคิดท่ีเหนือกวาและจริงจังในการทํางาน  มีพลังความตื่นตัวในความมุง
ผลสําเร็จของงานสูง นอกจากนี้ยังมีความเช่ือม่ันในตนเอง ในความคิด การตัดสินใจ และ
ความสามารถท่ีแสดงออกจนไดรับการยอมรับจากครูและบุคลากรทุกคน แตก็ไมไดทําตัวเปนผูรูไป
ทุกเร่ืองทุกอยาง หรือทําถูกตองเสมอ อาจมีผิดพลาดบางแตก็จะยอมรับความผิดพลาดน้ัน และ
พยายามใหอํานาจผูเกี่ยวของกับงาน หรือโครงการนั้นมีอํานาจเต็มท่ีในการตัดสินใจและดําเนินงาน  



นอกจากนี้ผูบริหารมีความเช่ือในอํานาจแหงตน วาเปนคนท่ีสามารถฟนฝาปญหาอุปสรรคสู
ความสําเร็จดวยศักยภาพแหงตนเอง ซ่ึงเช่ือวาความสําเร็จเกิดจากการกระทําไมใชโชคชะตา 
นอกจากนี้ผูบริหารจะมีความม่ันคงในอารมณ สามารถควบคุมอารมณตัวเองได และมองโลกในแง
บวก ในทางสรางสรรค เชนมีสถานการณท่ีครูทํางานผิดพลาด เกิดปญหา ผูบริหารก็สามารถ
ควบคุมอารมณและใชสติในการรวมแกปญหาได  บุคลิกของผูบริหารโรงเรียนท้ัง 5 คนมีความ
นาเช่ือถือ นาไววางใจได  นอกจากนี้ยังมีสติปญญาและไหวพริบในการคิดวิเคราะห แกปญหาและ
การตัดสินใจ  ซ่ึงสามารถยืดหยุน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดดี และสามารถนําพาสู
ความสําเร็จไดแมในสถานการณท่ีตางกัน นอกจากนี้ผูบริหารยังมีความไวตอความรูสึกของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  มีความเห็นอกเห็นใจ  เขาใจครูและบุคลากรเปนรายบุคคลท้ังดานสภาพ
พื้นฐาน การทํางาน และสามารถหาวิธีการมาจูงใจครูที่แตกตางใหสามารถทํางานไดสําเร็จตาม
เปาหมายได 

นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมยังมีลักษณะรูปแบบภาวะผูนําท่ีเนนการ
บริหารงานแบบเปนทีม  เนนการมีสวนรวมของทุกคนทุกฝายในโรงเรียนรวมถึงภายนอกโรงเรียน
ดวย  การทํางานท่ีเนนการมีสวนรวมหรือทํางานเปนทีมโดยมุงเนนความสําเร็จของงานตองมาจาก
ความรูสึกมีพันธะผูกพันรวมกันของบุคลากรทุกคน ครูและบุคลากรทุกคนพึ่งพาอาศัยกัน เพราะ
แมวาโรงเรียนจะมีการแบงงานในหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน แตวาทุกงานนั้นเปนเครือขายกัน 
การทํางานตองประสานสัมพันธกันและเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน โดยมีเปาหมายเดียวกัน ทําใหครูใน
โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีตอกันเพราะไดรวมงานกันเกิดความไววางใจซ่ึงกันและกัน  เกิดการ
ยอมรับซ่ึงกันและกัน และไดเรียนรูกันมากข้ึน  นอกจากนี้ผูบริหารพยายามยึดทางสายกลางในการ
บริหาร  โดยมุงเนนความพอดี  คํานึงถึงความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานกับการสรางขวัญและ
กําลังใจแกครูและบุคลากรใหทุกคนพึงพอใจในผลจากการทํางานและรูปแบบการปฏิบัติงานจะทํา
ใหเกิดความสุขในการทํางานและสงผลใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จไดในท่ีสุด นั่นก็หมายความวา
รูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารนั้นมุงเนนท้ังดานประสิทธิผลของงานและความสัมพันธของ
บุคลากร ซ่ึงเปนการเนนท้ังคนและงานนั่นเอง  ซ่ึงรูปแบบภาวะผูนําแบบนี้นั้นมีสวนสัมพันธกับ
ลักษณะวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนท่ีเกี่ยวของสมพันธกันท้ังแบบเครือญาติ ซ่ึงเนนความ
รวมมือ ผูกพัน ชวยเหลือ พึ่งพา ภักดีตอโรงเรียนและเพ่ือนรวมงาน และเม่ือผูบริหารเนนการทํางาน
ท่ีมีประสิทธิผลดวยดังนั้นวัฒนธรรมการทํางานแบบแขงขันก็ยังเปนอีกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจริงใน
โรงเรียน ซ่ึงก็แนนอนวาโรงเรียนอาจมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงข้ึนอยูกับประเด็นการ
พิจารณา หรือสถานการณในขณะนั้น ซ่ึงตางก็เอ้ือตอการทํางานในแตละสถานการณท่ีตางกัน 

 



1.9    คุณลักษณะของบุคลากร  
         บุคลากรโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีจํานวน 112  คน  มีความแตกตางในดานของวัย  

วิทยฐานะ  ฐานะทางการเงิน  แนวความคิด พื้นฐานความรู ความสามารถ และรูปแบบการดําเนิน
ชีวิต  แตละคนมีลักษณะบุคลิกท่ีแตกตางกัน และแตละกลุมสาระการเรียนรูจะมีจํานวนครูท่ีไม
เทากัน จํานวนช่ัวโมงสอนท่ีตางกัน  ตัวอยางเชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีครูจํานวน 26 
คน  สอนคนละ 6-10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  สวนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีครูจํานวน 9 คน 
สอนคนละ 18-20 ช่ัวโมงตอสัปดาห  (ทะเบียนงานการเรียนการสอน กลุมบริหารวิชาการ, 2551)  
ซ่ึงจํานวนช่ัวโมงสอนท่ีไมเทากันนี้ทําใหมีครูบางคนไมคอยพอใจ แตในเม่ือระบบราชการท่ี
กําหนดอัตราตําแหนงครูโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนั้นดวยการดําเนินการของเขตพื้นท่ีทําใหไมได
ครูตามท่ีโรงเรียนตองการ  ผลจึงตกอยูท่ีโรงเรียน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีครูจํานวนนอย
ก็ตองรับภาระงานสอนท่ีหนักข้ึน  ซ่ึงเทาท่ีผูวิจัยทราบมาก็เปนอยางนี้มาตั้งแตมีการแบงเปนเขต
พื้นท่ีการศึกษา  ทําใหครูหลายคนทําใจและก็คิดเพียงแควาทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดีท่ีสุด           
ก็พอ  ซ่ึงทางโรงเรียนตองการใหครูไดสอนตรงกับวิชาเอกท่ีจบมา ดังนั้นจึงไมมีนโยบายใหกลุม
สาระการเรียนรูหนึ่งไปชวยสอนหรือแบงช่ัวโมงสอนจากกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งซ่ึงมีภาระงาน
มากกวา  แตจะแกปญหาโดยการมอบหมายภาระงานในหนาท่ีพิเศษใหมากข้ึนและลดภาระงาน           
ในหนาท่ีพิเศษของครูท่ีจํานวนชั่วโมงสอนมากลง   

คุณลักษณะของครูในโรงเรียนสามารถมองได 2 ลักษณะ  คือ คุณลักษณะภายนอก  ไดแก 
การแตงกาย  การปฏิบัติงาน  และการพัฒนาตนเอง  ในเร่ืองของการแตงกายนั้นครูและบุคลากร         
ทุกคนจะตองแตงกายตามระเบียบขอกําหนดของโรงเรียนซ่ึงไดมาจากการลงความเห็นของครู            
ทุกคนรวมกัน อยางเครงครัด  ซ่ึงผูวิจัยสังเกตเห็นวาครูท่ีโรงเรียนนี้ใหความสําคัญกับการแตงกาย
มาก ทุกคนตางแตงกายภูมิฐาน  สมเกียรติความเปนครู  สวมรองเทาหุมสน  และนิยมการสวมชุดท่ี
ทําจากผาไทยหรือชุดพื้นเมือง ซ่ึงเปนเอกลักษณของอําเภอเปนสุข  สวนในดานการปฏิบัติงานนั้น
ครูทุกคนทุมเทกําลังกาย และกําลังสมองอยางเต็มท่ีในการใหความรูและอบรมนักเรียน โดยสังเกต
จากการที่ครูมีการเตรียมการสอน  จัดทําแผนการสอนท่ีดี  และมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือ
ส่ือการสอนมาชวยในการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังครูจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ คือใหนักเรียนคิดคน วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติและครูคอยให
คําแนะนําเพิ่มเติม  สวนคุณลักษณะในดานการพัฒนาตนเองนั้นครูโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีความ
เช่ียวชาญเปนอยางยิ่ง เชน การเขารับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการเรียน         
การสอนและการพัฒนานักเรียน  หรือการทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ ซ่ึงโรงเรียน
เปนสุขพิทยาคมถือวามีจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการเล่ือนวิทยฐานะสูงท่ีสุดโรงเรียนหน่ึงในจังหวัด



รมเย็น  และครูทุกคนสามารถทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได โดยทุกคนจะมีผลงานวิจัย
ในช้ันเรียนอยูทุกภาคเรียน  ซ่ึงถือเปนขอตกลงรวมกันของทุกคนท่ีจะรวมกันต้ังปณิธานในการ
พัฒนานักเรียนใหเทียบเทาโรงเรียนประจําจังหวัดใหได ดังนั้นครูจึงหยุดนิ่งไมไดตองพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ ซ่ึงบางคร้ังผูวิจัยเองก็แอบแปลกใจเหมือนกันเพราะมีครูอาวุโสบางคนท่ีใกลจะเกษียณแลว 
แตสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางคลองแคลวและพยายามเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ  ซ่ึงท้ังหมด
นี้ก็เปนคุณลักษณะของบุคลากรท่ีผูวิจัยสามารถสังเกตเห็นไดและจากการสอบถามคนท่ัวไป 

สวนคุณลักษณะภายในท่ียากจะสังเกต ตองพยายามศึกษาในเชิงลึกโดยการคลุกคลี สนิท
สนม และสอบถามความรูสึกนึกคิดท่ีอยูขางใน  ครูและบุคลากรโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีคานิยม
ในเรื่องการแขงขันทางดานวิชาการคอนขางสูง  การท่ีคนหน่ึงไดวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนเปนแรงจูงใจ
และผลักดันใหคนอ่ืนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองมากข้ึน ท่ีพบในขณะเก็บขอมูลคือครู
ทุกคนมีความรักและหวังดีกับเพื่อนรวมงานจริง อยางเชนมีคร้ังหนึ่งท่ีมีครูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไมผานการประเมินวิทยฐานะเช่ียวชาญ  ซ่ึงท้ังผูบริหาร รองฯและเพ่ือนครู ตางก็ให
กําลังใจและศึกษาขอมูลแนวทางปรับปรุงแกไขให  ซ่ึงขณะท่ีเกิดสถานการณนี้ผูวิจัยพักอยูหอง          
พักครูเดียวกับครูท่ีไมผานเช่ียวชาญทําใหเห็นถึงกําลังใจจากทุกคนท่ีตางเขามาพูดคุย ปลอบใจ และ
ใหกําลังใจ รวมท้ังติดตอประสานทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพื่อหาทางปรับปรุงแกไขชวยกัน ทําให
ผูวิจัยเช่ือวาการท่ีครูและบุคลากรจํานวนมากอาจยากลําบากในการบริหารจัดการแตจะงายมากถาครู
และบุคลากรเหลานั้นมีความหวังดีตอกัน ไมแกงแยงแขงขันกันในเชิงชีวิตสวนตัว แตแขงขันใน
การพัฒนางานวิชาการ  ซ่ึงจะเปนผลดีตอนักเรียนในท่ีสุด  คานิยมท่ีอยูภายในแตแสดงออกมา
ทางการกระทําและคําพูดคือ ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  สังเกตจากการเขารวมประชุม
ประจําเดือนในแตละคร้ัง แรกๆ ผูวิจัยเองก็ตกใจเพราะหลายคนมีการแสดงความคิดเห็นท่ีชัดเจน
และเปดเผย  บรรยากาศดูดุเดือดมาก แตสุดทายทุกคนก็ยอมรับมติของที่ประชุมและก็ไมไดโกรธ
เคืองกัน สามารถทํางานรวมกันไดตามปกติ   สวนความเชื่อของครูในโรงเรียนนั้นจะเปนความเช่ือ
ท่ีเกี่ยวของกับผลของการกระทํามากกวา  คือทุกคนเช่ือม่ันในการกระทําของตนเองและยึดระเบียบ
ของโรงเรียนเปนกรอบหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติตน   

สําหรับคุณลักษณะอีกอยางของครูและบุคลากรในโรงเรียนคือความผูกพันตอเพื่อน
รวมงานและความผูกพันตอโรงเรียน ซ่ึงเปนสถาบันท่ีหลายคนเคยเปนศิษยของโรงเรียนมากอน 
บางคนเปนเพื่อนกันในสมัยเรียนท่ีโรงเรียนนี้  บางคนเปนลูกศิษยกับครู  ซ่ึงสัมพันธตางๆ เหลานี้
ไดมีการแสดงออกใหเห็นในรูปของความเชี่ยวชาญเก่ียวกับงานในโรงเรียน ความรวดเร็วในการ
ปรับตัวและเปล่ียนแปลง ความรวมมือรวมใจในการทํางาน และความมุงม่ันพัฒนาโรงเรียน โดยไม
มีผลประโยชนสวนตัวแอบแฝง  และบุคลากรนั้นมีการแบงเปนกลุมยอยอันเนื่องจากกลุมงาน กลุม



สาระฯ หรือแมแตกลุมเพื่อนวัยเดียวกัน  ซ่ึงกลุมยอยเหลานี้เกิดข้ึนอยางชัดเจนในการทํางานและ
การรวมงานเล้ียงสังสรรคตางๆ  อาจมีบางกลุมท่ีมีความขัดแยงกันแตก็ไมแสดงออกท่ีรุนแรงและ
ไมกระทบกับการดําเนินงานของโรงเรียน  ซ่ึงการที่โรงเรียนมีกลุมยอยของครูก็ทําใหการทํางาน
ตางๆ ท่ีตองการความเช่ียวชาญเฉพาะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 37  ความพรอมเพรียงของบุคลากรในการแตงกายและการรวมกิจกรรม 

  
สรุปแลวครูและบุคลากรของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีจิตวิญญาณความเปนครูคอนขาง

สูง ทุกคนสามารถเปนบุคคลแหงการเรียนรูได  และครูมีความพรอมท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองได
ตลอดเวลา  และสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนได  ครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
มีความศรัทธาในวิชาชีพครู  มีความตระหนักวาการเปนครูเปนพอพิมพแมพิมพและเปนปูชนีย
บุคคลของนักเรียน เปนมโนธรรมของสังคม มีความภักดีตอองคการ ครูมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 
มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนไดอยางดี ดํารงชีวิตในสังคมได ครูมีความสมดุล         
ในตนเอง รูจักประมาณตน พอเพียงในตนเอง และมีความรัก ความจริงใจ ดูแลซ่ึงกันและกันแบบ
ครอบครัวเดียวกัน ใหความชวยเหลือ รวมมือ และผูกพันตอกันและกัน รวมท้ังผูกพันตอโรงเรียน 
และมีกลุมยอยตางๆ ท่ีจะทําใหการดําเนินงานเปนไปไดตรงตามวัตถุประสงค  ซ่ึงคุณลักษณะของ
บุคลากรครูในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้เอ้ือตอการประสบความสําเร็จของโรงเรียน ซ่ึงสะทอนให
เห็นวัฒนธรรมแบบเครือญาติท่ีชัดเจนในการรวมงานกันของครุและบุคลากร รวมท้ังผูบริหาร ซ่ึงก็
เปนรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและมีสวนสําคัญตอการดําเนินงานและความสําเร็จของโรงเรียน 

  

  



1.10   บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยาง   
           บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยาง เปนบุคคลที่ทุกคนในโรงเรียน ท้ังผูบริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียน แมคาและภารโรง และเปนท่ียอมรับของของคนในชุมชน ผูปกครอง ผูนําชุมชน 
ผูนําองคการตางๆ ในชุมชนเปนตน โดยเปนผูท่ีมีผลงานท้ังทางวิชาการและทางสังคม เปนท่ี
ประจักษ มีความทุมเทในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติท่ีดีในการเปนขาราชการ และมี
สวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนซ่ึงบุคคลที่เปนแบบอยางในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม 
มีหลายคน ซ่ึงสวนมากแลว จะเปนบุคคลท่ีไดรับวิทยฐานะในระดับเช่ียวชาญพิเศษ  หรือเปนบุคคล
ท่ีมีความขยัน ตั้งใจในการทํางาน  รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีความสามารถและทุมเทใหกับการทํางาน
อยางเต็มท่ี  ซ่ึงมีท้ังคนท่ีเปนผูนําอยางเปนทางการและอยางไมเปนทางการ  ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยได
ศึกษา  สังเกต  สอบถาม พอจะสรุปบุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยางของโรงเรียนดังนี้ 

       คนแรก  คือ  รองผู อํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   ซ่ึงทานเปนผูหญิง ท่ี มี
ความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณในการทํางานและการพัฒนาโรงเรียนเปนอยาง
มาก  ผูวิจัยคอนขางสนิทสนมกับทานพอสมควร ทําใหทานเลาความเปนมาในอดีตใหฟงเกี่ยวกับ
ประสบการณการทํางานต้ังแตเปนครูประจําการ จนดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม
ประจําอําเภอใกลเคียงกับอําเภอเปนสุข  ทานเปนคนตรงไปตรงมา  กลาพูด กลาทํา และมีความ
จริงจังในการทํางาน และยึดม่ันในระเบียบวินัยเปนอยางมาก ซ่ึงทานเลาวาสาเหตุท่ีทานไดมาดํารง
ตําแหนงท่ีโรงเรียนแหงนี้เนื่องจากความตรงไปตรงมาของทานทําใหไปขัดผลประโยชนของ
ผูบริหารและครูท่ีโรงเรียนเดิม ซ่ึงตอนนั้นทานดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ และ
ผูวิจัยก็ไดตามไปสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังการปฏิบัติงานของทานท่ีโรงเรียนเดิม ซ่ึงทุกคน
ตางก็ช่ืนชมและยกยองวาทานเปนตนแบบของครูและผูนําอยางแทจริง  แมมารับตําแหนงรอง
ผูอํานวยการที่โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมไดสิบกวาปแลวทานก็ยังคงเสนคงวาในการครองตน ครอง
คนและครองงาน  ทานเปนรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ซ่ึงตองดูแลรับผิดชอบท้ังงาน          
ท่ีเกี่ยวกับครูในโรงเรียน  และการดูแลนักเรียน ซ่ึงลวนเปนสองงานท่ีหนักและสําคัญยิ่งในโรงเรียน  
ทานดูแลครูและบุคลากรในกลุมงานจํานวนส่ีสิบกวาคน และดูแลนักเรียนสองพันกวาคนท้ัง
โรงเรียน  แตทานก็สามารถสรางผลงานใหเปนท่ียอมรับแกทุกคนได  หลายคร้ังท่ีมีการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของงานพัฒนานักเรียนทานก็ใหการดูแลและใหกําลังใจอยางใกลชิด  มีอยูคร้ังหนึ่งท่ีมีการ
อบรมนักเรียนของกรมคุมประพฤติ ซ่ึงวิทยากรจากกรมคุมประพฤติก็ใหความรูแกนักเรียน แต
เนื่องจากลักษณะเปนแบบบรรยาย ดังนั้นนักเรียนเร่ิมรูสึกเบ่ือหนายและเร่ิมพูดคุยกันเสียงดัง ไมฟง
วิทยากร  รองผูอํานวยการซึ่งทานนั่งอยูในหอประชุมตลอดเวลา เร่ิมเห็นสถานการณไมคอยดี ทาน
จึงขออนุญาตวิทยากรและแทรกกิจกรรมใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย  นอกจากนี้ทานยังทําหนาท่ีเปน



ผูดําเนินรายการดวยตนเอง ซ่ึงนักเรียนท้ังโรงเรียนก็ใหความเคารพและเชื่อฟงทานมาก นอกจากนี้
ทานยังสามารถครองตนในการเปนแบบอยางท่ีดีแกครูในโรงเรียน ท้ังดานการแตงกาย ซ่ึงทาน        
แตงกายถูกตองตามระเบียบทุกวัน การรับผิดชอบในหนาท่ี และการทุมเทอยางเต็มท่ีในการทํางาน  
นอกจากนี้ทานก็สามารถครองคนในโรงเรียนไดดวยศาสตรและศิลปในการทํางาน  ทําใหลูกนอง
ทุกคนรักและจริงใจกับทาน  ซ่ึงผูวิจัยไดสัมภาษณเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนดังนี้ 

“...การดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ถือวาเปนภาระงานท่ีหนัก โดยเฉพาะสําหรับผูหญิง  
เพราะคานิยมเดิมของคนไทยคือไมคอยยอมรับใหผูหญิงเปนผูนํา  ดังนั้นถาเราไมเขมแข็งและ
จริงจังในการปฏิบัติงานก็จะไมไดรับการยอมรับ  พี่ทํางานท่ีนี่มีความสุขดี เพราะครอบครัวก็อยูท่ีนี่  
สําหรับพี่แลวการทํางานท่ีไหนไมสําคัญเทากับวาเราจะทํางานใหดีท่ีสุดไดอยางไร ในตอนแรกท่ีมา
อยูที่นี่ก็กังวลนิดหนอย เพราะโรงเรียนนี้เปนโรงเรียนขนาดใหญ มีบุคลากรจํานวนมากและลวนมี
ความสามารถ และมีความอาวุโสกวาพี่มาก  ประกอบกับท่ีโรงเรียนเดิมพี่เคยบริหารงานวิชาการ 
ดังนั้นจึงไมมีประสบการดานการบริหารงานบุคคล แตพี่ก็อาศัยประสบการณทางการบริหารและ
ความตั้งใจท่ีดี พยายามทํางาน และเรียนรูงานไปเร่ือยๆ  จนสามารถบริหารงานบุคคลซ่ึงสําหรับ
โรงเรียนของเราตองดูแลท้ังครูและกิจกรรมนักเรียน ซ่ึงก็หนักพอสมควร ก็ไมทราบนะวาทุกคนท่ีนี่
เคาจะยอมรับใหเราเปนแบบอยางขนาดน้ี ก็คิดวาสวนหนึ่งนาจะมาจากการทํางานของเรามากกวา 
เพราะพ่ีเปนคนท่ีทุมเทกับการทํางานจริง และคอนขางเอาจริงเอาจัง และท่ีสําคัญพี่จะดูแลลูกนอง
ทุกคน ใหเคาทํางานอยางมีความสุข เปนเพื่อน เปนพี่ เปนนอง ใหคําปรึกษาหารือ ซ่ึงบางคนท่ีไม
สัมผัสกับพี่ก็มักจะคิดวาพี่เปนคนดุ แตจริงๆ ก็ใจดีนะ เพียงแคจริงจังก็เทานั้นเอง  สําหรับบทบาท
ในการกําหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนของเรา พี่คิดวากลุมงานบุคคลทุกคนมีสวนรวมเพราะเรา
ทํางานท่ีเกี่ยวของกับทุกคนในโรงเรียน ดังนั้นระเบียบหลายอยางพวกเราก็รวมแสดงความคิดเห็น
กันและเสนอข้ึนใหทานผูอํานวยการพิจารณากอนจะเขาท่ีประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่งถาคนไหนฝาฝน
ระเบียบพี่ก็จะพูดคุยดวยแบบตรงไปตรงมา อาจตักเตือนบางซ่ึงก็ไมคอยมีปญหา เพราะเม่ือทุกคน
เขามาท่ีนี่เคาก็จะมีการปรับตัวเองไปโดยอัตโนมัติ เหมือนกับวาโรงเรียนมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ี
เขมแข็ง ดังนั้นคนที่เขามาใหมก็ตองขัดเกลาทางวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเรา
ดูแลกันงายข้ึน และสามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะสงผลดีกับนักเรียนและ
โรงเรียนของเรา...” 

(รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล, 22  ธันวาคม 2551) 
 
และมีครูท่ีไดพูดถึงรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ซ่ึงถือวาเปนบุคคลท่ีเปน

แบบอยางแกครูและนักเรียนวา 



“...ทานเปนผูหญิงท่ีทํางานเกง ครูทุกคนเรียกวา หญิงเกง  เพราะทานทําทุกอยาง หนักก็เอา
เบาก็สู  เรียกวาทํางานใหเห็นเปนตัวอยางจริงๆ  มองดูภายนอกเหมือนเปนคนดุ แตจริงๆ แลวใจดี
มากเลย ทานเปนกันเองกับครูทุกคน อยางเวลาพักกลางวันนี่ทานก็จะชวนพวกเรารับประทาน
อาหารดวยกัน บางวันทานก็ออกไปซ้ือมาจากรานขางนอกโรงเรียน มีอะไรก็กินดวยกัน พูดคุยกัน
ทานเปนแบบอยางและเปนท่ีเคารพของทุกคนไมเฉพาะในโรงเรียน ชาวบานเองก็ใหความนับถือ   
ก็เรียกวาถาทุกโรงเรียนมีผูบริหารแบบทานนี้ก็คงจะประสบความสําเร็จไปไดทุกโรง... ” 

(ครูนอยคนท่ี 8,  24  ธันวาคม 2551) 
 

นอกจากรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลแลว บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยาง                
ในโรงเรียนก็มีอีก 2  คน ซ่ึงสวนมากแลวบุคคลเหลานั้นคอนขางมีความอาวุโส หรือไมก็มี
ความสามารถ ครูหลายคนเปนแบบอยางในดานการพัฒนาตนเอง โดยสามารถเลื่อนวิทยฐานะเปน
ครูเช่ียวชาญ ซ่ึงท้ังจังหวัดรมเย็น มีแค 2 คน โดยท้ังสองคนก็อยูท่ีโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้ ซ่ึง
เปนครูผูชาย 1 คน สอนวิชาฟสิกส  และครูผูหญิง 1 คน สอนวิชาภาษาไทย  ทําใหท้ังสองทานเปน
เหมือนพี่เล้ียงคอยใหคําแนะนําครูในโรงเรียนและครูท่ัวไปในการทําวิทยะฐานะ และยังไดรับการ
แตงต้ังจากเขตพื้นท่ีใหเปนผูตรวจผลงานทางวิชาการดวย ท้ังสองทานนี้นอกจากจะเปนคนท่ีมี
ความรู ความสามารถ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาแลว ยังเปนแบบอยางในดานการดํารงตน                  
ในสังคม มีความพอเพียง ไมฟุงเฟอ ถอมตนอยูเสมอและเปนท่ีรักของนักเรียน ครู และชาวบาน   
ทําใหทุกคนในโรงเรียนใหความเคารพและยึดถือบุคคลสองทานนี้เปนตนแบบในดานการทํางาน  
และท้ังสองทานนี้ก็แสดงใหทุกคนเห็นวาแมจะมีอายุมากแลวแตก็สามารถทํางานท่ีตองใช
เทคโนโลยีไดอยางดี  ถือวาครูสองทานนี้ก็เปนบุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยางใหกับครูและนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียน  ซ่ึงหลายคนเรียกวา พอครู แมครู  เพราะสามารถทําตนเปนแบบอยางและดูแล
นองๆ รวมท้ังนักเรียนดวยความจริงใจ   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 38  บุคคลท่ีควรยึดเปนแบบอยางของโรงเรียน 

  



1.11    บุคคลท่ีเปนขายวัฒนธรรม  
            บุคคลท่ีเปนขายวัฒนธรรม คือ บุคคลที่สามารถเขาไดกับทุกคน มีอิทธิพลในการ

ถายทอดทางวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน  ซ่ึงในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้มีบุคคลท่ีเปนขาย
วัฒนธรรมอยูหลายคน  สวนมากแลวจะเปนบุคคลท่ีคอนขางมีประสบการณในการทํางาน             
ท่ีโรงเรียนมาเปนระยะเวลายาวนาน  เห็นการเปล่ียนแปลงในแตละยุคแตละสมัย และมีสวนรวม  
ในการสรางการเปล่ียนแปลงนั้น  และในปจจุบันนี้ก็มีสวนสําคัญตอการดําเนินงานของโรงเรียน  
ในรูปแบบของ การสรางเครือขายการติดตอส่ือสาร (communication network) เครือขายท่ีใช
ติดตอส่ือสารกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน                  
จะเปนผูเลาเร่ืองราวตางๆ (story  teller)  ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน  การเลาเร่ืองนี้มีผลตอการรับรูของ
คนอ่ืนๆ และเปนบุคคลสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมและคานิยมขององคการ  บุคคลเหลานี้มักท่ีจะ
มีเวลาซ่ึงอาจเปนเวลาวาง หรือเวลาอ่ืนๆ ตามท่ีเหมาะสม  ซ่ึงจะใชเวลาที่มีในการรับฟง  และ
เผยแพรขอมูลตางๆ  ผูท่ีชอบซุบซิบหรือกระซิบกระซาบ (whisperers) ก็เปนกลุมท่ีมีอิทธิพลตอ
โรงเรียนเชนเดียวกัน  เพราะบางครั้งผูบริหารก็จะรับฟงขอมูลเหลานี้ดวย  คนที่ตองการเผยแพร
ขอมูล บางคนอาจใชพวกซุบซิบเปนประโยชน  สําหรับกลุมท่ีชอบนินทาเปนกลุมท่ีนําขาวสาร
ขอมูลตางๆ จากองคการไปสูเครือขายการติดตอส่ือสาร นอกจากน้ียังมีกลุมสอดแนม (spies)  ซ่ึง
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางเครือขายการ
ติดตอส่ือสาร บุคคลท่ีเปนขายวัฒนธรรมจะเปนบุคคลท่ีมักจะส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางดี  ท้ังใน
โรงเรียนและในชุมชน  ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดใกลชิด และรวมงานกับบุคลากรในโรงเรียนก็พอท่ีจะ
ทําใหทราบวาโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีครูท่ีเปนขายวัฒนธรรมอยูหลายคน และนอกจากครูแลว
แมคาเองก็มีสวนสําคัญในการเปนขายการส่ือสารท้ังดานท่ีดีและไมดีใหมีการแพรกระจายออกไป 
ซ่ึงผูวิจัยเคยไดพูดคุยกับบุคคลท่ีทุกคนลงความเห็นวาเปนผูรอบรูและมีบทบาทสําคัญในการเปนไป
ของวัฒนธรรมโรงเรียน  โดยดูจากบุคลิกภายนอกจะเปนคนท่ีมีความกลาพูด กลาทํา และคอนขาง
เปดเผย  เปนคนท่ีมีความกระตือรือรนในการทํางาน และชอบทํากิจกรรมรวมกับคนอ่ืนอยูเสมอ  
คนท่ีเปนขายวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนี้จะสามารถเขาไดกับทุกกลุม  ซ่ึงจากการสังเกตครูท่ี
เปนขายวัฒนธรรมองคการสวนมากแลวมักจะใชเวลาในชวงพักกลางวัน ในการสรางขายการ
ส่ือสารทางวัฒนธรรม โดยการท่ีเขารวมรับประทานอาหารกับครูในกลุมตางๆ เพื่อแลกเปล่ียนและ
ครูทุกคนตางก็เช่ือวาถาเลาใหครูคนนี้ฟงไดก็เหมือนเลาใหผูอํานวยการฟงนั่นเอง เพราะครูท่ีเปน
ขายวัฒนธรรมนี้จะสามารถเขาไดดีกับผูบริหาร เนื่องจากเปนคนมีความสามารถ เชน ถามีการอบรม
ท่ีเกี่ยวกับงานของโรงเรียน ผูบริหารก็มักจะใหครูคนนี้ไปดวย เพ่ือเปนท่ีปรึกษาและนํามาชวยกัน
ถายทอดแกครูในโรงเรียนตอไป  ครูคนท่ีเปนขายวัฒนธรรมนี้จะเปนคนท่ีมีเพื่อนเยอะ และเปน          



ท่ีรักใครของทุกคน เพราะมีความจริงใจและใหความชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ  นอกจากครูคน
ดังกลาวแลวก็มีครูอีกคนหนึ่งท่ีถือวาเปนขายวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนไดดวย เนื่องจากครูคน
นี้มักจะปลอยเงินกูใหกับครูในโรงเรียน และชาวบาน  รวมทั้งเปนเจามือเลนแชรของครูและ
ชาวบานดวย ทําใหมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนจํานวนมากและสามารถถายทอดและเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองคการใหกระจายวงกวางออกไปได   ดังคําสัมภาษณครูคนหนึ่งในโรงเรียนเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นตอครูท่ีเปนขายวัฒนธรรมวา 

“...ครูคนนี้อยูท่ีโรงเรียนเรามานาน แตกอนก็เคยเปนครูของพี่ เคยสอนพี่ตั้งแตอยู ม.1 จน
ตอนน้ีกลายมาเปนเพื่อนรวมงานกันแลว  ทานเปนคนที่มีความสามารถมาก ทํางานเกง และ
คอนขางเสียสละแกโรงเรียน  เปนคนท่ีคุยสนุก  อยาวาแตครูเลยแมแตนักเรียนเองก็ชอบเรียน       
กับทานเพราะทานสอนสนุกและสอนเขาใจดี มีเทคนิคการสอนท่ีทําใหเร่ืองยากเปนเร่ืองงาย          
มีความเปนกันเองกับนักเรียน  ทําใหทุกคนในโรงเรียนใหความไววางใจและอยากเปนเพื่อนดวย 
และถึงแมวาครูคนนี้จะเขาไดกับคนทุกกลุมแตทานก็ไมเคยนินทาลับหลังเพราะสวนมากทานจะพูด
ตามท่ีไดยินเทานั้น  ทานเปนคนท่ีเปนตัวอยางไดในหลายเร่ือง และถือวาเปนคนท่ีปลูกฝงคานิยม 
ความเชื่อใหคนในโรงเรียน  พี่คิดวาครูทานนี้แหละท่ีเปนขายวัฒนธรรมและเปนเครือขายการ
ส่ือสารในโรงเรียนของเรา…” 

(ครูนอยคนท่ี 9, 24  ธันวาคม 2551) 
 

การเปนบุคคลท่ีเปนขายวัฒนธรรม หรือเครือขายการส่ือสารทางวัฒนธรรมในโรงเรียนนั้น
ไมไดหมายความวาคนคนน้ันจะตองเปนคนชอบซุบซิบนินทาหรือสอดรูสอดเห็นเทานั้น แตจาก
ตัวอยางคําสัมภาษณขางตนจะเห็นวาคนท่ีเปนขายวัฒนธรรมอาจเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลอ่ืนดวย 
เพียงแควาบุคคลคนนั้นสามารถเขาไดกับทุกคน และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังมีความ
สรางสรรคในการเปนผูนําแนวความคิดและการปฏิบัติก็ได  นอกจากครูคนดังกลาวแลวผูวิจัยได
สังเกตเห็นวามีคนบางกลุมท่ีชอบจับกลุมนั่งนินทา หรือสอดแนมความเปนไปของคนอื่น ซ่ึงกลุม
คนเหลานี้มีบทบาทในท่ีประชุมคอนขางมากและสามารถเปนขายวัฒนธรรมท่ีจะมีสวนในการ
กําหนดทิศทางคานิยมของคนในโรงเรียน  นอกจากนี้การที่โรงเรียนตั้งอยูทามกลางชุมชนรวมท้ัง
บุคลากรในโรงเรียนก็เปนคนท่ีมาจากชุมชนนั้นทําใหการเช่ือมโยงวัฒนธรรมจากชุมชนสูภายใน
โรงเรียนปรากฏใหเห็นในแตละวัน  ผูวิจัยสังเกตเห็นวารานสมตํา ไกยาง หนาโรงเรียน ซ่ึงเปนราน
ท่ีครูอาจารยนิยมออกไปรับประทานอาหารในตอนกลางวัน ก็เปนแหลงการส่ือสารทางวัฒนธรรม
และการถายทอดขอมูลขาวสาร ท้ังจากครูสูครูและจากครูสูแมคา ซ่ึงแมคาคนน้ีเปนแมของครู            
อัตราจางคนหนึ่งในกลุมสาระฯ คณิตศาสตร ท่ีเขามาทํางานวันแรกเปนวันเดียวกับท่ีผูวิจัยไปเก็บ
ขอมูลวันแรกทําใหผูวิจัยคอนขางสนิทสนม จึงสามารถเขาถึงขอมูลไดไมยากนัก โดยเวลาหลังเลิก



งาน ผูวิจัยจะไปกินสมตําท่ีรานนี้ แลวแมคาก็จะมาเลาเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับนักเรียน และโรงเรียนให
ฟงทําใหผูวิจัยไดทราบขอมูลเพื่อเติมเต็มงานวิจัยไดตลอดระยะเวลาท่ีเก็บขอมูล  เพราะแมคาสมตํา
หนาโรงเรียนคนนี้เปนคนชอบพูดชอบคุยและรูเร่ืองความเปนไปเปนมาของคนในโรงเรียน
คอนขางมาก ดวยความท่ีอยูมานาน จึงเห็นความเปนไปของโรงเรียนคอนขางมาก ก็เนื่องจากการท่ี
มีครูมากินขาวท่ีรานแลวก็จะไดยินไดฟงไปดวย ซ่ึงสวนมากแลวเร่ืองท่ีแมคาเลาก็มักจะเปนแงดี              
มีท่ีไมดีบางก็จะเกี่ยวกับนักเรียน หรือความขัดแยงของครูบางกลุมซ่ึงก็ถือวาเปนปกติธรรมดา  
ผูวิจัยจึงคิดวาแมคาสมตําหนาโรงเรียนคนนี้เปนหนึ่งในบุคคลที่เปนขายวัฒนธรรมในโรงเรียน          
เปนสุขพิทยาคม 

“...แมก็เห็นความเปนไป และการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนมามาก นักเรียนก็ดีข้ึนเร่ือยๆ 
เพราะโรงเรียนเขมงวด แตพออกนอกโรงเรียนก็อาจดื้อตามประสาเด็ก…” 

     (แมคาสมตําหนาโรงเรียน, 17  ธันวาคม 2551) 
 

1.12   สัญลักษณ   
           สัญลักษณของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ประกอบดวยสองสวน คือ  สวนแรกเปน 

พระสมเด็จ ซ่ึงหมายถึง สมเด็จพระมหาวีระวงษ (อวน ต.สโส)  ซ่ึงนําเอานามทานมาต้ังเปนช่ือ
อําเภอ  และสวนท่ีสอง คือ แฉก 7 แฉกบนพระ ซ่ึงหมายถึง สัปปุริสธรรม 7 ประการ ไดแก ความ
เปนผู รูจักเหตุ  ความเปนผูรูจักผล  ความเปนผูรูจักตน  ความเปนผูรูจักประมาณ  ความเปนผูรูจัก
กาลเวลา  ความเปนผูรูจักประชุมชน  และความเปนผูรูจักบุคคล (คูมือนักเรียน, 2551)  ซ่ึงจาก
สัญลักษณของโรงเรียนผูวิจัยไดสอบถามผูรูและผูท่ีมีความเกี่ยวของในการกอต้ังโรงเรียนมา
ยาวนาน ซ่ึงปจจุบันนี้ทานอายุมากแลว แตก็ยังเปนบุคคลที่เปนท่ีเคารพแกคนท่ัวไป จนกลายเปน
ปราชญชาวบานท่ีมีความชํานาญดานธรรมะ หรือท่ีชาวบานเรียกวา “หมอธรรม” ทานบอกวาการท่ี
โรงเรียนใชสัญลักษณพระสมเด็จและแฉก 7 แฉกนี้ก็สืบเนื่องมาจากชาวบานตองการใหโรงเรียน
มีศิริมงคล ซ่ึงก็ตองใชนามท่ีมงคล ประกอบกับประวัติการกําเนิดอําเภอเปนสุขนี้ก็มีสวนเกี่ยวของ
กับพระสมเด็จ ดังนั้นเม่ือทานเปนท่ีเคารพบูชา เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนท้ังอําเภอ และมีสวนใน
การกอตั้งอําเภอจึงใหรูปของทานปรากฏในสัญลักษณของโรงเรียน ซ่ึงต้ังอยูสวนบนของอักษรยอ
โรงเรียน นั่นหมายความวาทุกคนในโรงเรียนใหความเคารพนับถือและทานจะคอยปกปกคุมครอง
โรงเรียนใหเจริญรุงเรืองสืบไป  สวนแฉกทั้ง 7 ท่ีแทนสัปปุริสธรรม  ซ่ึงวางครอบเศียรของพระ
สมเด็จอยูนั้นหมายความวา พระสมเด็จทานปลูกฝงสัปปุริสธรรม 7 ประการน้ีใหแกคนท้ังอําเภอ 
และทานเองก็ครองตนใหอยูในหลักธรรมดังกลาวนั้น เชนเดียวกับนักเรียนโรงเรียนเปนสุข            
พิทยาคมนั้นก็ควรมีคุณธรรม 7 ประการนี้เปนท่ีตั้ง ซ่ึงสัญลักษณนี้ใชมาต้ังแตเร่ิมกอต้ังโรงเรียนเมื่อ 



ป พ.ศ.2516  ซ่ึงทุกยุคทุกสมัยก็ใหความเคารพและยอมรับในองคประกอบของสัญลักษณของ
โรงเรียนดังกลาว นอกจากนี้สีประจําโรงเรียนคือ สีฟา ซ่ึงหมายถึง ความกวางไกลแหงวิชาการทั้ง
ปวง  และสีแดง หมายถึง ความเขมแข็ง อดทน ม่ันคง และยึดม่ันในสถาบัน  ท้ังสัญลักษณและสี
ของโรงเรียนสะทอนใหเห็นคานิยมที่โรงเรียนพยายามปลูกฝงใหครู บุคลากรและนักเรียนเคารพ
และเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และมีหลักธรรมคอยนําทางชีวิต ใหเปนคนท่ีมีความเขมแข็ง  รัก
และผูกพันในสถาบัน และมุงม่ันทางดานวิชาการใหเปนเลิศ  สะทอนใหเห็นถึงความมุงเนน
ทางดานคุณธรรมและความรูควบคูกันไป  ซ่ึงสัญลักษณของโรงเรียนนี้ทางโรงเรียนจะทําเปนเข็ม
กลัดใหนักเรียนทุกคนกลัดอกเส้ือทางดานขวา และจะปรากฏในสมุดโรงเรียน  กระเปาโรงเรียน  
ซ่ึงเม่ือทุกคนท่ีเคยเรียนท่ีโรงเรียนแหงนี้เห็นสัญลักษณของโรงเรียนก็เกิดความรูสึกรักและผูกพัน 
ตางหวนนึกถึงชวงวัยท่ีเคยเรียนในโรงเรียนอยางท่ีผูวิจัยไดพูดคุยกับศิษยเกาเกี่ยวกับความรูสึกเม่ือ
เห็นสัญลักษณของโรงเรียน วา 

“…เม่ือเห็นสัญลักษณพระสมเด็จและแฉกสัปปุริสธรรมท้ัง 7 นี้ ก็รูสึกวาเลือดฟาแดงมัน
สูบฉีดข้ึนมาทันที  ทําใหหวนนึกไปถึงสมัยเปนนักเรียน และนึกถึงครู นึกถึงเพ่ือน  มันทําใหเรา
รูสึกวาโรงเรียนแหงนี้ใหการศึกษา ใหความรูเราจนเรามีทุกวันนี้ได และความภาคภูมิใจก็เกิดข้ึน
อยาง เต็มเปยม  บางคร้ังก็ตองกดโทรศัพทไปหาเพื่อนสมัยเรียนเพื่อพูดคุยกัน และเม่ือมีผาปา
โรงเรียน พวกเราก็ใหความรวมมือเต็มท่ี  เราวาสัญลักษณโรงเรียนของเราสวยและมีความหมายท่ีดี
มาก…” 

(ศิษยเกา, 1 ธันวาคม 2551) 
 
สัญลักษณบงบอกความเปนมาและความหมาย สะทอนคานิยม ความเช่ือของคนใน

โรงเรียนไดเปนอยางดี  และท่ีสําคัญสัญลักษณของโรงเรียนสามารถทําใหเกิดความรูสึกเปนพวก
พองเดียวกัน  เกิดความสามัคคีและมีอุดมการณรวมกัน  จะเห็นไดจากการรวมจัดกิจกรรมตางๆ           
ท่ีเปนประโยชนแกโรงเรียน สวนมากแลวงบประมาณสวนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนมาจากความ
รวมมือของศิษยเกาท่ีมีความรูสึกภาคภูมิใจในสถาบัน และสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันให
เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชนเร่ือยมา ซ่ึงนั่นก็สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคการที่มีรูปแบบแบบ
เครือญาติ ซ่ึงเกี่ยวของสัมพันธกับความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน และความผูกพันรวมกัน
ของบุคลากร ซ่ึงจะทําใหเกิดการสรางรูปแบบวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งของโรงเรียน ท่ีแสดงถึง
ความเปนเอกภาพและสะทอนเอลักษณของโรงเรียนใหแกชุมชนไดรับรู 

 
 



1.13    ความเชื่อ  
           โรงเรียนกอต้ังมาจากความเช่ือทางพุทธศาสนา  โดยจะเห็นไดวาช่ือของโรงเรียนก็มี

ความเกี่ยวของกับศาสนา  ดังนั้นความเช่ือของคนในโรงเรียนจึงเกี่ยวของกับพุทธศาสนามากท่ีสุด 
นั่นก็คือ การเช่ือในการกระทํา และผลของการกระทํานั่นเอง  ซ่ึงการท่ีผูวิจัยไดสัมผัส สังเกต พูดคุย
ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูทําใหสามารถสรุปไดเชนนั้นวาทุกคนเช่ือม่ันในการกระทําและผล
ของการกระทํา นั่นก็คือกรรม โดยเช่ือวาคนท่ีทําความดี ทําส่ิงท่ีดี ก็จะไดรับส่ิงท่ีดีตอบแทนกลับมา
ซักวัน  สวนคนท่ีทํากรรมช่ัว ก็คงไดรับกรรมช่ัวเปนการตอบแทน  เม่ือความเช่ือสูงสุดของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนคือการกระทําและผลของการกระทํา  ดังนั้นทุกคนตองการใหเกิดผลดีกับ
ตนเองท้ังนั้น  จึงมุงม่ันและพยายามทําความดี  โดยคิดดี พูดดี ทําดี มีเมตตา ท้ังตอเพื่อนรวมวิชาชีพ
และตอนักเรียน  ซ่ึงเม่ือทุกคนทําแตส่ิงท่ีดี สรางสรรคและเกิดประโยชนแลว ก็จะเปนสวนสําคัญท่ี
จะรวมผลักดันโรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไดโดยงายข้ึน  ผูวิจัยไดรวมกิจกรรมหนา
เสาธงของโรงเรียนทุกวันท่ีเก็บขอมูลทําใหม่ันใจวาความเช่ือในเร่ืองการกระทําและผลของการ
กระทํานี้ถูกถายทอดจากครูสูนักเรียนอยางรวดเร็ว โดยกิจกรรมหนาเสาธงของแตละวันจะตองมี
การอบรมนักเรียนใหเปนคนท่ีกระทําความดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ  ซ่ึงการปลูกฝงความเชื่อเหลานี้ใชไดผลกับนักเรียนท่ีโรงเรียนนี้มาก เพราะนักเรียน
รอยละ 98  ถือวามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และใฝรูใฝเรียนและมุงม่ันพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพราะ
เช่ือวาวันนี้ถาเราต้ังใจเรียน วันขางหนาก็จะมีอนาคตท่ีดีอยางแนนอน นั่นคือการกระทําและผลของ
การกระทําท่ีทุกคนเช่ือ  นอกจากนี้ครูและบุคลากรในโรงเรียนยังมีความเชื่อในเร่ืองของผลของ
ความพยายาม ทุกคนเช่ือวาแมปญหาอุปสรรคจะมากมายเพียงใด แตถามีความพยายาม ทุกคนจะ
สามารถฟนฝาปญหาและอุปสรรคน้ันไปไดโดยงาย  ซ่ึงครูมีสวนรวมในการถายทอดความเชื่อ
เกี่ยวกับความพยายามใหกับนักเรียนโดยสอดแทรกในขณะท่ีทําการสอนในรายวิชาตางๆ หรือใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  และท่ีสําคัญทุกคนเช่ือม่ันในความดี โดยคิดดี  พูดดี  ทําดี  ก็จะ
ไดรับผลดีตอบแทน  ท่ีกลาวมานั้นเปนความเช่ือในลักษณะทางวิทยาศาสตร ท่ีสามารถพิสูจนและ
มองเห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ครูบุคลากรและนักเรียนก็มีความเช่ือทางศาสนาหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
ซ่ึงเปนความเช่ือในส่ิงท่ีไมสามารถมองเห็นหรือพิสูจนได แตทุกคนก็ใหความเคารพนับถือ นั่นคือ
ศาลเจาพอสมเด็จ ซ่ึงเปนศาลคูบานคูเมืองของคนในอําเภอนี้  เม่ือใครก็ตามท่ีมีความทุกขหรือ
ตองการอะไร ส่ิงใด ก็จะไปบนบาลศาลกลาวขอพรจากเจาพอ โดยเฉพาะในชวงท่ีใกลสอบนักเรียน
จะไปจุดธูปขอพรกันจํานวนมาก หรือแมแตครูเองก็จะไปขอพรเมื่อตองการใหทํางานสําเร็จลุลวง  
ซ่ึงเปนความเช่ือท่ีไมสามารถมองเห็นได และจะเรียกวางมงายก็คงไมถูกเพราะจากการพูดคุยกับ
ผูคนเก่ียวกับความเช่ือความศรัทธาเจาพอสมเด็จ ทุกคนก็บอกวาเหมือนขอพรแลวทําใหรูสึกสบาย



ใจมากข้ึน  ซ่ึงมีท้ังท่ีขอแลวสมหวังและไมสมหวัง  แตอยางไรก็ตามขอใหไดขอ ไดกราบไหวก็
รูสึกสบายใจมากข้ึนและรูสึกเหมือนมีกําลังใจตอสูกับปญหาตางๆ ไดมากกวาเดิม  ดังนั้นศาลเจา
พอสมเด็จจึงเหมือนเปนศูนยรวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในอําเภอเปนสุขนี้ และทุกคนใหความ
เช่ือ ความศรัทธา และหลายคนทําความดีเพราะวาไดสาบานกับเจาพอไวแลว  ดังนั้นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
คูบานคูเมืองนี้ ไมมีใครสามารถมองเห็นปาติหาริยของทานแตอยางนอยความเชื่อความศรัทธาใน
องคพอสมเด็จก็ทําใหทุกคนมีกําลังใจและพยายามเปนคนดีได ซ่ึงนั่นก็ถือวาสงผลในดานดีแลว 

สรุปไดวาความเช่ือของคนอําเภอเปนสุขรวมท้ังครูและนักเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม
นั้น มีความเช่ือใน 2 ลักษณะ  คือ เช่ือในการกระทําและผลของการกระทํา นั่นก็คือเช่ือในกรรมของ
แตละคน ซ่ึงความเช่ือในกรรมนี้สามารถเปล่ียนแปลงความคิดและการกระทําของคนได ทําใหคน
ทําความดีกันมากข้ึนและสงผลดีตอชีวิตจริง  สวนความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิหรือพระคูบานคูเมืองก็
ยังคงควบคูกับความเช่ือในการกระทําของตน  หลายคนเช่ือวาเม่ือทําดี พระยอมคุมครองและอํานวย
อวยพรใหสมหวังไดในสักวัน  ซ่ึงความเช่ือนั้นสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับความเพียร
พยายาม และเช่ือในส่ิงท่ีเปนความจริงหรือเปนผลจากความจริงท่ีสามารถกําหนดไดดวยตนเอง ซ่ึง
จะมีผลทําใหทุกคนเลือกท่ีจะกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง ดีงาม และแสดงออกถึงความผูกพันรวมกันท้ัง
โรงเรียน ทําใหเกิดรูปแบบการกระทําจากความเชื่อท่ีเปนไปในรูปแบบเดียวกันและสรางพลังท่ี
เขมแข็งแกโรงเรียน ในการที่จะรับการเปล่ียนแปลงและการแขงขัน 

 
1.14    ปทัสถาน  
            ปทัสถานของโรงเรียนนั้นเปนมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนสวนใหญ ในโรงเรียน

ประพฤติปฏิบัติกัน ซ่ึงทุกคนคาดหวังรวมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  โรงเรียนมีปทัสถาน
ในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนของครู ซ่ึงเปนกฎที่ไมไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษร  แตใช
ควบคุมพฤติกรรมของคนทุกคนในโรงเรียน เปนลักษณะของการกําหนดพฤติกรรมใหเปนไปใน
ทิศทางและแบบอยางท่ีโรงเรียนตองการใหเปนในรูปแบบเดียวกัน   ตัวอยางปทัสถานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เชน  ความมุมานะพยายามในการทํางาน  ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนมาก จะเห็นไดวาครูจะมีการคิดโครงการตางๆ ท่ีจะสรางสรรคแกนักเรียน 
แลวในแตละปโรงเรียนจะมีการจัดโครงการตางๆ มากมาย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบงบอกใหทราบวาครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมีความุมานะพยายามในการทํางาน  นอกจากน้ีการทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เล่ือนวิทยฐานะก็เปนอีกตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นความมุมานะพยายาม  ซ่ึงทุกคนจะมีความ
กระตือรือรนในการทําผลงานมาก ซ่ึงผลงานทุกช้ินก็จะลงสูการพัฒนานักเรียนในท่ีสุด  นอกจากนี้
การประพฤติปฏิบัติตน การแตงกายก็เปนส่ิงท่ีบงบอกวาโรงเรียนมีปทัสถานรวมกันในการแตงกาย



และการควบคุมความประพฤติ  ครูทุกคนจะทราบโดยอัตโนมัติ และเม่ือคนสวนมากทํา  ก็จะทําให
เกิดการทําตามกันเปนไปในรูปแบบเดียวกัน เกิดเปนปทัสถานของโรงเรียนในท่ีสุดนอกจากน้ีก็ยังมี
ปทัสถานในเร่ืองของวิธีการทํางาน ท่ีทุกคนจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ท้ังในเรื่องความตรง
ตอเวลา การสงงานตางๆ การรวมประชุม  เปนตน  ในการพัฒนาและส่ือสารปทัสถานน้ัน โรงเรียน
เปนสุขพิทยาคมมีวิธีการคือ  กําหนดปทัสถานและถายทอดออกไป   ซ่ึงการกําหนดปทัสถานน้ัน 
แมจะไมไดมีการเขียนเปนลายลักษณอักษร แตทุกคนก็จะทราบโดยอัตโนมัติและพรอมใจกัน
ปฏิบัติตาม  โดยโรงเรียนจะมีการควบคุมและวินิจฉัยวาปทัสถานน้ันไดรับการปฏิบัติตามหรือไม 
และเปนไปในทิศทางใด นอกจากนี้ก็สามารถใหรางวัลตอบแทนผูท่ีปฏิบัติตามปทัสถานของ
โรงเรียน อาจจะในรูปแบบการยกยองชมเชย  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  และถามีคนฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามรูปแบบของสวนรวมก็จะมีการลงโทษ ซ่ึงสวนมากแลวท่ีผูวิจัยพบเจอในชวงท่ี
ฝงตัวนั้นการลงโทษมักจะไมรายแรง เนื่องจากไมไดทําผิดระเบียบวินัยอะไรมากนัก ดังนั้น
สวนมากจะตักเตือน และใหโอกาสในการปรับปรุงมากกวา ซ่ึงก็พบวาทุกคนก็สามารถยอมรับใน
ปทัสถานทางสังคมของโรงเรียนไดและยินดีปฏิบัติตามอยางเปนปกติ 

 
1.15    ธรรมเนียมประเพณี  
           โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมีธรรมเนียมประเพณีรวมกันชุมชน  โดยรวมกิจกรรมตาม

ประเพณีของทองถ่ิน และของชาวพุทธเหมือนโรงเรียนท่ัวไป เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา งานบุญกฐิน งานบุญผาปา  ซ่ึงเม่ือชุมชนมีกิจกรรมตางๆ เหลานี้ทางโรงเรียนก็จะ
ใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมอยูเสมอ สวนธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียนเองก็จะเกี่ยวของ
กับนักเรียนเปนสวนใหญ  ซ่ึงในแตละปจะมีประเพณีตางๆ ของโรงเรียน เชน  กีฬาประจําป หรือ
กีฬาสีของโรงเรียน  ซ่ึงถือเปนธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแตเร่ิมกอตั้งโรงเรียน 
ซ่ึงก็คงไมแตกตางจากโรงเรียนอ่ืนๆ แตการจัดมหกรรมกีฬาประจําปของโรงเรียนนั้นถือวาเปนงาน
ใหญ ท่ีโรงเรียนและชุมชนตางตองจับตาดูวาแตละปจะมีกิจกรรมอะไรแปลกใหมออกมาแสดงให
ประชาชนไดเห็นบาง เร่ิมต้ังแตขบวนแห  โรงเรียนมุงเนนใหเปนการเดินพาเหรดแบบรณรงค
มากกวาการแสดงโชว  ซ่ึงการรณรงคนั้นก็มีลักษณะกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ซ่ึงทางโรงเรียนให
นักเรียนแตละสีรวมกันคิดและจัดแสดงออกมาในทางสรางสรรค โดยมีรางวัลเปนส่ิงจูงใจ ซ่ึงการ
จัดกีฬาประจําปนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีความสามัคคี  รักสถาบัน  สงเสริมความมี
น้ําใจนักกีฬา  และสงเสริมความคิดสรางสรรคของนักเรียน นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหชุมชนได
เห็นความพรอมเพรียงและความสรางสรรคของโรงเรียน  นอกจากการจัดกีฬาประจําปแลวโรงเรียน
ก็มีประเพณีอีกหลายอยางท่ีใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญนองใหม  



ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จัดทุกป ใหนักเรียนรุนนองไดรูจักโรงเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนใหมาก
ข้ึน  ใหเรียนรูธรรมเนียมปฏิบัติท่ีทุกคนท่ีเขามาโรงเรียนจะตองไดเรียนรู  เหมือนกับวาเปนการเร่ิม
ปลูกฝงวัฒนธรรมของโรงเรียนใหนักเรียนรุนนองไดเรียนรูจะไดพรอมท่ีจะปรับตัวเม่ือเขามาอยูใน
โรงเรียน  เหมือนเปนขบวนการสังคมประกิตในโรงเรียน  ซ่ึงกิจกรรมน้ีถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ี
ปฏิบัติสืบตอกันมา  สรางความเขาใจอันดีและสรางความเคารพตอเพื่อรวมสถาบัน นอกจากนี้ก็มี
กิจกรรมการไหวครู ซ่ึงทุกโรงเรียนก็จะตองจัดเชนกัน เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนระลึกถึง
บุญคุณของคุณครู ใหความเคารพตอครู  สวนธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับครูก็มีมากมาย              
ท้ังการจัดกิจกรรมตอนรับสมาชิกใหม คือครูท่ีบรรจุใหมหรือครูท่ียายมาจากโรงเรียนอ่ืน                  
ทางโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมก็จะมีการตอนรับโดยจัดงานเล้ียงสังสรรคเพื่อเปนการสรางความเปน
กันเอง และเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมท่ีจะถายทอดคานิยมและวัฒนธรรมของโรงเรียนใหสืบตอจาก
รุนสูรุน นอกจากตอนรับแลวทางโรงเรียนก็จะมีการเล้ียงสงครูท่ียายไปรับราชการที่อ่ืนหรือ
เกษียณอายุราชการ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกครูเหลานั้น กิจกรรมการยายจะมีไมบอย
นัก แตการรับครูใหมนั้นมีบอยมากทุกภาคเรียนจะตองมีครูยายเขามาใหมอยูเสมอ การท่ีโรงเรียน
ใหความเอาใจใสในความเปนไปของครูและบุคลากรในโรงเรียนทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคาและมีกําลังใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ซ่ึงถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสามารถ
สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนไดอยางดีมากทําใหผูบริหารไดใจครูใหมและครูเหลานั้น
จึงมีความพรอมท่ีจะรวมทํางานใหดีท่ีสุด  นอกจากนี้ก็มีการเยี่ยมคลอด หรืองานกรรมของครูใน
โรงเรียน  การรวมงานตางๆ ท่ีครูและบุคลากรในโรงเรียนจัดข้ึนเปนการสวนตัวท่ีบาน เชน งาน
บวช งานศพ  งานบุญตางๆ เปนตน ลวนเปนธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติท่ีมีสวนสําคัญในการ
สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและหลอหลอมใหมีวัฒนธรรมท่ีดีงามรวมกัน  และกิจกรรม
เหลานี้อาจเปนการเร่ิมตนสูการสรางและถายทอดวัฒนธรรมองคการจากรุนสูรุนดวย 

 
1.16    ระเบียบปฏิบัติ   
            ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีลักษณะเดนโดยมุงเนนในรูปของ

การบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงถือวาระเบียบนั้นเปนเคร่ืองมือ ไมใชเปาหมาย ระเบียบปฏิบัตินี้มีข้ึนไว
เพื่อใหครูและบุคลากรทุกคนใชเสรีภาพของตนเองอยางถูกตอง อยูในกรอบในระเบียบท่ีวางไว
รวมกัน  เคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน  โดยระเบียบปฏิบัตินั้นก็มีความยืดหยุน ไมเครงครัดแบบไร
เหตุผล  โดยใชหลักเมตตาธรรมใหโอกาสคนท่ีทําผิดไดแกตัวแกไขและกลับใจ  ระเบียบปฏิบัติของ
โรงเรียนนั้นมุงเนนท้ังสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอยางเต็มท่ี  ระเบียบปฏิบัติท่ีเห็นไดอยางชัดเจน
มากท่ีสุดคือการแตงกาย  การแตงกายของครูและบุคลากรน้ันจะมีการกําหนดวาแตละวันครูตอง



แตงกายอยางไร เพื่อใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และจะมีครูท่ีไดรับการแตงต้ังทําหนาท่ีสํารวจวา
ครูคนไหนแตงกายไมถูกตองตามวันท่ีโรงเรียนกําหนด ก็ตองมีการพูดคุยตักเตือนช้ีแจงเหตุผล  
และอีกเร่ืองคือระเบียบปฏิบัติในการทํางานต้ังแตการอยูเวรประจําวันรักษาการณตามบริเวณท่ี
ไดรับมอบหมายในแตละวัน เชน  บริเวณประตูทางเขาโรงเรียน  บริเวณโรงอาหาร  บริเวณอาคาร  
เปนตน  ซ่ึงถึงแมวาโรงเรียนจะมีการจางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมาทําหนาเปนเวรยามดูแล
การเขาออกของคนบริเวณปอมยามหนาประตูโรงเรียนก็ตามแตครูก็ตองรวมปฏิบัติหนาท่ีเชนกัน 
โดยในแตละวันครูจะมีบริเวณท่ีจะรับผิดชอบแตกตางกันไป บางคนตกเวรในตอนเชา บางคนตก
ตอนพักกลางวัน  บางคนตกเวรตอนหลังเลิกเรียน เปนตน ซ่ึงเม่ือปฏิบัติหนาท่ีก็จะมีการลงบันทึก
ไวเปนหลักฐาน   ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีเวรนี้ผูวิจัยสังเกตเห็นวาครูมีความกระตือรือรนและจริงจังใน
การปฏิบัติงานอยางมาก  เพราะสมมติวาผูวิจัยกินขาวอยูกับเพื่อนครูคนหนึ่ง แตพอประมาณเท่ียง
สิบนาที ครูคนน้ันตองรีบไปทําหนาท่ีเวรทันที  ทําใหเห็นถึงความรับผิดชอบและคอนขางเคารพใน
กฎระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนอยางเครงครัด  นอกจากน้ีการลงเวลามาปฏิบัติราชการก็ตองให
ทันเวลา ซ่ึงผูวิจัยไดยินผูอํานวยการเนนย้ําเกี่ยวกับการลงเวลามาปฏิบัติราชการตอนเชาอยูทุกคร้ัง  
ท่ีประชุม  ซ่ึงจริงๆ แลวครูทุกคนก็มาทันเวลาอยูแลว แตผูอํานวยการตองการใหมาแตเชาจะไดดูแล
นักเรียนไดมากข้ึน  นอกจากนี้การเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงก็คอนขางเครงครัดในระเบียบปฏิบัติ
เชนกัน โดยครูประจําช้ันทุกคนตองมารวมกิจกรรมหนาเสาธงและสํารวจรายชื่อนักเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม รวมท้ังสํารวจความเรียบรอยของการแตงกายของนักเรียนดวย  นอกจากครูประจําช้ันจะ
ทําหนาท่ีสํารวจนักเรียนแลว ครูประจําช้ันเองก็จะตองถูกสํารวจเชนกัน โดยงานบริหารบุคคลจะ
แตงต้ังใหครูซ่ึงอาวุโสและมีความรับผิดชอบ สามารถจําครูทุกคนได ปฏิบัติหนาท่ีในการสํารวจครู
ท่ีมารวมกิจกรรมหนาเสาธง รวมท้ังสํารวจการแตงกายของครูวาถูกตองตามวันท่ีโรงเรียนได
กําหนดหรือไม  ถามีคนไมใหความรวมมือก็ตองเรียกพูดคุยชี้แจงเปนรายบุคคล  ระเบียบปฏิบัตินี้
ทําใหครูทุกคนมีความเรงรีบและดูแลเอาใจใส มีสวนรวมในกิจกรรมหนาเสาธงอยางพรอมเพรียง
กัน  สวนระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ ก็มีมากมาย เชน การสงแผนการสอนตามกําหนด  การสง ปพ. ตาม
กําหนด  การทําบันทึกการดูแลนักเรียน เปนตน  ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดสังเกตและศึกษาเรียนรู
รวมกับครูในโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนระยะเวลาหนึ่งทําใหทราบถึงความเขมงวดกวดขันและ
เนนระเบียบวินัยเปนแนวทางในการดูแลบุคลากร และการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงเปนลักษณะ
การใชกระบวนการกลุมในการควบคุมระเบียบวินัยของครู คือคนท่ีทําไมเหมือนเพื่อนหรือแตกตาง
ออกจากลุมจะไมเปนท่ียอมรับของกลุม ซ่ึงครูทุกคนก็ตองการเปนท่ียอมรับ ตองการเขาพวก ดังนั้น
จึงไมคอยมีคนปฏิบัติตนออกนอกระเบียบของโรงเรียน ซ่ึงกระบวนการนี้นําไปใชกับการควบคุม
ระเบียบวินัยและพฤติกรรมของนักเรียนดวย  ซ่ึงเม่ือครูและนักเรียนมีวินัยในการปฏิบัติตน และ



ปฏิบัติงานแลวจะทําใหโรงเรียนสามารถสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานไดในระดับท่ีดี  และมีความ
พรอม มีศักยภาพในการพัฒนานักเรียนเพื่อแขงขันสูสังคมท่ีกวางข้ึนได 

 
1.17    พิธีกรรมหรืองานพิธี  
            พิธีกรรมหรืองานพิธี ของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น  ก็คลายคลึงพิธีกรรมของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวไป  แตอาจจะแตกตางกันตรงท่ี
วาโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น ตั้งอยูในชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางภาษา  ชนเผา  และ
วัฒนธรรมพื้นเมือง  ซ่ึงความแตกตางเหลานี้มีอิทธิพลตอความเช่ือ และพิธีกรรมหรืองานพิธีของ
โรงเรียนเชนกัน   ซ่ึงโรงเรียนสงเสริมใหทุกคนสามารถนับถือศาสนาใดๆ ก็ไดอยางเสรี และ
สามารถรวมปฏิบัติศาสนกิจในงานพิธีตางๆ ไดตามสะดวก  แตมุงเนนใหนับถือศาสนาอยูในระดับ
คุณคามิใชระดับพิธีกรรม  ใหเขาใจความหมายและนําคุณคาของหลักธรรมคําสอนไปสูการปฏิบัติ  
สรางจิตสํานึกสาธารณะเพ่ือสังคม  แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันบนพ้ืนฐานของความเคารพ           
นับถือกัน  ใหเกียรติกัน  และสามารถทํางานรวมกัน ดํารงชีวิตรวมกันอยางสันติ  สวนพิธีกรรม
อ่ืนๆ ท่ีจะจัดข้ึนตามความเช่ือความศรัทธาน้ันก็ใหจัดอยางพอเหมาะพอควร เรียบงาย ไมฟุมเฟอย  
พอดี พองาม และกระทําอยางมีเปาหมายท่ีชัดเจน  เพื่อสรางจิตสํานึก เพื่อปลูกฝงความรักในถ่ิน
ฐานบานเกิด เพ่ือรณรงคเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพราะตระหนักวาความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรมนั้น
เปนเร่ืองของความคิด ความเช่ือท่ีบุคคลมีอยู  ซ่ึงรัฐธรรมนูญทุกฉบับของไทยก็ใหการรับรอง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนท้ังประเทศ ดังนั้นพิธีกรรมหรืองานพิธีตางๆ ก็จะมีความ
เกี่ยวของกับศาสนา  ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมเองก็เปนโรงเรียนท่ีคนสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ  ถึงแมคนในโรงเรียนจะมีหลายเชื้อชาติก็ตาม  แตโรงเรียนสามารถใหทุกคนรวมพิธีกรรม
ตางๆ ของทุกศาสนาได  ซ่ึงพิธีกรรมท่ีสําคัญท่ีโรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชน และเปนงานพิธีท่ีเปน
เอกลักษณของชาวอําเภอเปนสุข  แมแตคนจากอําเภอหรือจังหวัดอ่ืนก็มารวมงาน นั่นก็คืองานง้ิว
สมโภชเจาศาลเจาพอสมเด็จ  เนื่องจากอําเภอเปนสุขมีความเปนมาท่ียาวนานและเกี่ยวของกับ
เจานายชั้นสูงของประเทศ  รวมท้ังมีคนไทยเช้ือสายจีนท่ีไดเปนผูตั้งรกรากอยูในอําเภอนี้ในยุค
แรกๆ ซ่ึงถือวาเปนกลุมคนท่ีมีจํานวนมากในอําเภอเปนสุข  โดยกลุมคนไทยเช้ือสายจีนเหลานี้ได
ยายมาต้ังรกรากแบบเส่ือผืนหมอนใบ และทํามาคาขายในอําเภอเปนสุขนี้ในยุคบุกเบิก ซ่ึงตอมาก็มี
ความเจริญรุงเรือง คาขายมีรายไดท่ีดี จนตองขยายกิจการไปเร่ือยๆ จนทําใหอําเภอเปนสุขนี้มี             
คนไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในตัวอําเภอ ซ่ึงคนเหลานี้ก็มีความเช่ือดั้งเดิม
เกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตางๆ ท่ีอาจแตกตางไปจากคนอีสานท่ัวไป ดังนั้นเพื่อความรมเย็นเปนสุขของ
คนในอําเภอจึงไดมีการจัดต้ังศาลเจาพอสมเด็จข้ึนเพื่อเปนท่ีเคารพสักการะของชาวบาน ใหทํามา



คาขายดีมีกําไรและเจริญรุงเรืองตอไป ซ่ึงศาลเจาพอต้ังอยูติดถนนหลักของอําเภอ มีพื้นท่ีและ
บริเวณท่ีกวางขวาง ลักษณะศาลใหญโตสวยงามและบงบอกถึงศิลปวัฒนธรรมแบบชาวจีน  
ชาวบานในละแวกน้ันเช่ือกันวาเจาพอสมเด็จนี้มีความศักดิ์สิทธ์ิมาก  ขออะไรก็สมปรารถนา ทําให
ชาวบานในอําเภอเปนสุข ท่ีไมใชคนไทยเช้ือสายจีนตางก็ใหความเคารพนับถือ และนิยมมาสักการะ
ในโอกาสตางๆ ดังนั้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองทางอําเภอจึงจัดใหมีงานง้ิวสมโภชศาลเจาพอสมเด็จ
ซ่ึงเปนผูกอตั้งอําเภอเปนสุขข้ึนในทุกป โดยจะจัดในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป  ซ่ึงลักษณะ
กิจกรรมก็จะคลายๆ กับงานมหรสพสมโภชท่ัวไป มีการแสดงร่ืนเริง  มีการออกรานขายของ          
มีการละเลนตางๆ และมีพิธีกรรมการไหว สักการะศาลเจาพอ ซ่ึงกิจกรรมจะจัดประมาณ 7 วัน      
ซ่ึงเม่ือมีการจัดงานง้ิวสมโภชข้ึน ชาวบานตางก็มีความยินดีและมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรม         
ซ่ึงช่ือเสียงของงานนี้ไมไดจํากัดอยูแคในอําเภอเปนสุขเทานั้น แตชาวบานจากอําเภออ่ืนๆ ก็มารวม
ชมการแสดงและเดินชมงานกันมากมาย  รวมท้ังโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมดวย ซ่ึงถือวางานระดับ
อําเภอทางโรงเรียนตองใหความรวมมือ โดยการรวมกิจกรรมการแสดง  การจัดซุมตางๆ ของ
นักเรียน และไมวาโรงเรียนจะมีกิจกรรมอะไรก็ตาม ทางผูเกี่ยวของตองบนบานใหเจาพอชวยให
งานบรรลุเปาหมายและดําเนินไปดวยความราบร่ืน  ดังนั้นศาลเจาพอสมเด็จจึงเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
ของคนในอําเภอเปนสุขและอําเภอใกลเคียง  สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน
และการจัดงานในแตละคร้ังนี้ทําใหทุกคนทุกหนวยงานในอําเภอไดมารวมมือชวยเหลือกัน ไมได
แบงแยกชนช้ันหรือเช้ือชาติแตอยางใด  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 39  ศาลเจาพอคูบานคูเมืองของคนอําเภอเปนสุข 
 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดงานพิธีภายในโรงเรียนเองและใหคนในชุมชนโดยเฉพาะ

ผูนําชุมชน ผูปกครองมารวมงานดวย นั่นคืองานพิธีทําบุญโรงเรียน  ซ่ึงจะจัดข้ึนในทุกป  โดย
นิมนตพระมาท่ีโรงเรียน ทุกคนเตรียมขาวของมาตักบาตรและถวายภัตราหารแดพระภิกษุ   

 



พระสงฆจะทําพิธีสวดใหพรตามพิธีทางศาสนา ซ่ึงการจัดงานพิธีนี้ข้ึนก็เนื่องจากความเปนมาอัน
ยาวนานของโรงเรียน ซ่ึงเคยมีเร่ืองไมคอยดีเกิดข้ึนในโรงเรียน และในปหนึ่งๆ มีเร่ืองไมดีหลาย
เร่ือง ทําใหทางโรงเรียนเร่ิมคิดท่ีจะทําบุญโรงเรียนข้ึน  ซ่ึงทําใหท้ังครู นักเรียน และชาวบานไดมา
รวมกันทําบุญและขอพรใหโรงเรียนสงบรมเย็น ทํากิจกรรมตางๆ บรรลุความสําเร็จ  นอกจากน้ีก็มี
พิธีกรรมการผูกขอตอแขนแกผูบริหารคนใหม เพ่ือเปนการสรางกําลังใจและแสดงการตอนรับ ให
ผูอํานวยการสามารถนําพาโรงเรียนไปสูเปาหมาย ในทิศทางท่ีดี  การดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน
ราบร่ืน  ซ่ึงจากท่ีเคยทําพิธีกรรมน้ีในสมัยผูอํานวยการคนปจจุบันยายเขามารับตําแหนงนั้น  
ครอบครัวของผูอํานวยการก็ตองไดรับการผูกขอตอแขนดวยเชนกัน เพื่อใหมีความสงบรมเย็นและ
นําโรงเรียนใหเปนสุขตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 40  กจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับพิธีกรรมหรืองานพิธีของโรงเรียน 

 
จากภาพจะเห็นไดวากิจกรรมตามพิธีกรรมหรืองานพิธีของโรงเรียนนั้นเปนกิจกรรมหน่ึงท่ี

จะชวยในกระบวนการสรางและการสืบทอดวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน โดยจะเห็นไดวา
โรงเรียนยังคงรูปแบบพิธีกรรมตามประเพณีความเชื่อของไทยและพุทธศาสนา ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะมี
สวนชวยในการขัดเกลาใหเกิดกระบวนการสังคมประกิตหรือการขัดเกลาทางสังคมข้ึนในโรงเรียน 
ซ่ึงก็จะมีผลตอการสรางและสามารถเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากรุนสูรุน เพื่อใหวัฒนธรรมท่ีดีงาม
นั้นยังคงดํารงอยูตอไปจนกวาจะเห็นวาวัฒนธรรมท่ีเปนอยูนั้นไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาโรงเรียน 
จึงคอยมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการตอไป ซ่ึงพิธีกรรมหรืองานพิธีเพื่อการสืบทอด
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนนั้นมีการจัดข้ึนอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนใน
การเรียนรูวัฒนธรรมองคการและการปลูกฝงแนวคิดทางวัฒนธรรมแกครูและนักเรียน เพื่อให
สามารถดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนไดในทิศทางเดียวกันอยางตอเนื่อง สูวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง
ตอไป 

   



1.18    หลักสูตรของโรงเรียน  
            โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีลักษณะท่ีโดดเดน คือ มีหลักสูตรแกนกลางตามท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และมีหลักสูตรทองถ่ิน ซ่ึงเปนหลักสูตรบูรณาการเพ่ือเนนการพัฒนา
นักเรียนในทุกมิติ ตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใจความของหลักสูตร
นั้นมุงเนนความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใหสามารถท่ีจะเปนคนดี  มีความรู และดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซ่ึงโลกปจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  เพราะวาในชีวิต
จริงนั้นนักเรียนตองมีความรูในสวนท่ีเปนสากลเพ่ือรูเทาทันการเปล่ียนแปลงและรูเทาทันโลก แต
ในขณะเดียวกันก็ตองไมลืมรากเหงาและทองถ่ินของตนเอง  โรงเรียนจึงไดจัดหลักสูตรทองถ่ินท่ีจะ
บูรณาการเขากับหลักสูตรแกนกลางใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดในทุกมิติ   
                         โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียน
ตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2550  ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีเปน
ตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลางนี้ท้ังหมด 3 โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3 โดย
คัดเลือกจากโรงเรียนท่ีมีความพรอมและเขาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดใหใชหลักสูตรแกนกลาง ซ่ึง
โรงเรียนก็ไดรับการคัดเลือกและจะเร่ิมใชหลักสูตรแกนกลางในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552  นี้  ซ่ึงแตเดิมโรงเรียนใชหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบได
ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรเปนระยะอยางตอเนื่อง พบวา หลักหลักสูตรการศึกษา             
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีจุดดีหลายประการ เชน หลักสูตรชวยสงเสริมการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา  ทําใหทองถ่ินและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของตนเอง มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นท่ีเปน
ปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ  ท้ังในสวนของเอกสารหลักสูตร 
กระบวนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความ
สับสนของผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญ
กําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวมาก การวัดและประเมินผลไมสะทอน
มาตรฐาน สงผลตอปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
รวมท้ังปญหาคุณภาพของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคยังไมเปนท่ีนาพอใจ โดยวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม                
มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ



ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ี
จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ  ภายใต
หลักการท่ีสําคัญ คือ เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทยควบคูความเปนสากล  เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน 
ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ี
สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลอกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ิน  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา 
และการจัดการเรียนรู เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเปนหลักสูตรการศึกษา
สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรูและประสบการณ นอกจากนี้หลักสูตรซ่ึงมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา     
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับ
ผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  เห็น
คุณคาของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร    
การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี                
มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  มีความรักชาติ  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2550, 2550)   
 
   
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 41 วางแผนจัดทําหลักสูตรบูรณาการโดยครูทุกคนมีสวนรวม 

  



1.19    การจัดการเรียนการสอน  
                     การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมุงพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ดังนี้คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย  ซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  
มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ  ในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก็แบงการเรียนรูออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  ซ่ึงในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรู ระบุส่ิง
ท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีตองการใหเกิดแก
ผูเรียนเม่ือจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      สําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น จัดการเรียนการสอน   
วันละ 8 คาบ (50 นาที)  โดยแบงเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติม (คูมือวิชาการ, 2551) ซ่ึง
นักเรียนจะตองเดินเรียนเพราะไมมีหองเรียนประจําเนื่องจากจํานวนหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแตละป  และเนื่องจากจํานวนบุคลากรในแตละกลุมสาระฯ ไมเทากัน 
ดังนั้นบางกลุมสาระฯ จะมีจํานวนคาบสอนตอสัปดาหมากนอยไมเทากัน  แตเนื่องจากครูใน
โรงเรียนมีความเขาใจกันและมีงานพิเศษอ่ืนๆ ทําใหทุกคนเม่ือวางจากการสอนนักเรียนก็ตอง
ทํางานพิเศษ โดยสรุปแลวทุกคนก็ตองทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน เทาๆ กัน  และไมมีการเกี่ยงงานกัน 
จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหนาท่ีของครูในโรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  และจํานวนครูผูสอนก็มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนเน่ืองจากทางโรงเรียนมี
การจัดจางครูพิเศษมาชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีภาระจํานวนคาบสอนมากกวากลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ  โรงเรียนมีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทํา
หนาท่ีกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของครูในกลุมสาระการเรียนรูเบ้ืองตน  เปนการดูแล
เบ้ืองตน ซ่ึงก็ทําใหครูแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความสามัคคีกลมเกลียวและมีรูปแบบวัฒนธรรม
การทํางานแบบพี่แบบนองอยูแบบครอบครัว ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษากันและถาปญหานั้น
ไมสามารถแกไขไดก็จะเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไปเพื่อชวยกันดูแลแกไขปญหารวมกัน 
โรงเรียนใหความสําคัญกับกฎระเบียบและความเขมงวดในการดูแลควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของครู



โดยเฉพาะหนาท่ีในการสอน ซ่ึงครูตองเขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา หามขาดสอน ยกเวน ลา
ราชการ หรือมีกิจธุระเรงดวน แตตองแจงใหหัวหนากลุมสาระฯ ทราบ เพื่อจัดสอนแทน ซ่ึงเปน
รูปแบบวัฒนธรรมลักษณะความสัมพันธแบบครอบครัวท่ีคอนขางเขมงวดในระเบียบวินัย                 
เปนอยางมาก 

จากพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน และการเขาสอน หรือเลิกสอนตรงเวลา ของครูใน
โรงเรียน นั่นสะทอนใหเห็นถึงปทัสถานดานเวลาท่ีบุคลากรใหความสําคัญกับเวลา และเห็นคุณคา
ของเวลา ซ่ึงนั่นก็จะเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญสูการเรียนรูวัฒนธรรมองคการและการแสดงออกใหเห็น
ลักษณะวัฒนธรรมองคการท่ีมีความชัดเจน เขมงวด และรับผิดชอบ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมยอยสวนหนึ่ง
ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในโรงเรียน และในสถานการณตางๆ  และมีสวนสําคัญตอการดําเนินงานของ
โรงเรียนเปนอยางมาก รวมท้ังการอยูรวมกันของบุคลากรในโรงเรียนดวย 

 
1.20     ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน   
            โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีบุคลากรจํานวนมากและมีความแตกตางในหลายๆ ดาน

ความสัมพันธในโรงเรียนมุงเนนความเปน “ชุมชน” แหงการเรียนรู  มีบรรยากาศของความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรในโรงเรียนแบบครอบครัว  ใหความเคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเม่ือ             
ทุกคนมาถึงโรงเรียนตอนเชากอนลงเวลา ผูนอยจะยกมือไหว ทักทายสวัสดีผูใหญ และกลาวทักทาย
พูดคุยกัน สวนมากก็จะถามเกี่ยวกับเร่ืองงาน หรือทุกขสุขตางๆ และผูวิจัยสังเกตวาสวนมากแลวจะ
มีคําท่ีใชแทนตัววา แม  พอ  พี่  ถาครูรุนเด็กๆ หนอยก็จะเรียกครูอายุมากแลววา พอ  แม  คุณลุง  
คุณปา หรือพี่  เปนตน แมแตผูบริหารก็ใชคําแทนตัวเองวา พี่ เม่ือพูดคุยกับครูและบุคลากรทุกคน 
ซ่ึงคําท่ีใชเรียกแทนตัวบุคคล ในวงสนทนาเหลานี้บงบอกถึงความสนิทสนม การเคารพนับถือ และ
ความสัมพันธของคนในโรงเรียน  วามีลักษณะความเอ้ืออาทร  รักและเคารพ  ดูแล ชวยเหลือแบบ
คนในครอบครัว  ซ่ึงผูวิจัยไดทราบมาวาสวนมากแลวครูรุนใหมจะเคยเปนลูกศิษยของครูรุนเกา
ดังนั้นความที่เคยเปนศิษยเกาและเคยเปนลูกศิษยของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมมากอน ทําให
ความรูสึกของครูรุนเกาท่ีมีตอนองๆ ครูรุนใหมก็ยังคงเปนหวง เอ็นดู และยังคงใหความจริงใจใน
การรวมงานกัน  สวนครูรุนใหมก็ยังคงเคารพครูเกาดังเดิม และความสัมพันธนี้ทําใหการทํางาน
ตางๆ ของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพราะทุกคนตางรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  
ซ่ึงความสําเร็จของโรงเรียนนี้สวนหนึ่งมาจากบุคลากร ท่ีเปนคนในพื้นท่ี  มีความผูกพันและ
ความสัมพันธอันดีตอโรงเรียน รวมท้ังครูหลายคนอยูหมูบานเดียว ทําใหความสัมพันธยิ่งลึกซ้ึง 
ผูกพันกันมากข้ึน  ซ่ึงผูวิจัยเคยไดไปเยี่ยมบานของครูกลุมหนึ่งหลังเลิกเรียน ซ่ึงอยูหมูบานท่ีไมไกล
จากโรงเรียนนัก และหมูบานนี้มีครูโรงเรียนนี้จํานวน 5 คน  และอายุยังไมมากนัก สวนใหญยังไมมี



ครอบครัว ซ่ึงผูวิจัยคอนขางสนิทสนมกับครูกลุมนี้  เม่ือกลับจากโรงเรียนไปถึงบาน ผูวิจัยซ้ือสมตํา
ไปกินดวยกันและพุดคุยกัน ซ่ึงผูวิจัยทราบมาวาตามปกติก็จะทําแบบนี้เกือบทุกวัน บางวันถามีงาน
ดวนก็จะมาชวยกันทํางาน ซ่ึงทําใหไดพูดคุยเพิ่มความสนิทสนมกันมากข้ึนและบางคร้ังก็จะพูดคุย
กันเร่ืองงานท่ีโรงเรียน หรือสรุปเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนในแตละวัน จนกระท่ังถึงการพูดคุย
นินทาผูอ่ืนเล็กนอย ทําใหผูวิจัยรูวาความสัมพันธอันดีตอกันของครูในโรงเรียนมีสวนชวยใหการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหสําเร็จอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเม่ือคนท่ีสามารถทํางานเขาขากัน รูใจ
กัน มีทัศนคติท่ีตรงกัน มีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีคลายกัน มีนิสัยเหมือนกันจะสามารถรวมงานกัน
ไดดี ซ่ึงบางครั้งผูบริหารก็เล็งเห็นประเด็นนี้และแบงงานในหนาท่ีในกิจกรรมตางๆ ตามความถนัด
ความสนใจของครู ทําใหครูมีความสุขในการทํางานและทํางานสําเร็จตามเปาหมายได นอกจาก
บุคลากรในโรงเรียนจะมีความสัมพันธแบบพี่นอง หรือแบบครอบครัวแลว  ส่ิงสําคัญท่ีสามารถทํา
ใหความสัมพันธนั้นเหนียวแนนยิ่งข้ึนก็คือความรูสึกผูกพันตอสถาบัน ความรูสึกวาเปนศิษยรวม
สถาบันเดียวกัน ครูหลายคนยายมาจากโรงเรียนอ่ืน  ครูบางคนสอบบรรจุไดท่ีโรงเรียนนี้เลย  ครู
บางคนเปนคนตางอําเภอ ตางจังหวัด แตพอมาบรรจุท่ีโรงเรียนนี้ก็มีครอบครัวท่ีนี่เลย  เหมือนกับ
เปนการสรางครอบครัวเปนสุขพิทยาคมใหกลายเปนครอบครัวใหญข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงปจจุบันนี้มีครู
จํานวน 2 คนท่ีมีภูมิลําเนาอยูท่ีอ่ืน  แตก็กําลังทําเร่ืองยายสับเปล่ียนกับครูท่ีเปนคนอําเภอเปนสุขอยู 
ซ่ึงนาจะไมเกินสองป คงไดยายและตอไปก็จะมีแตครูท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีความผูกพันกับ
สถาบันคอนขางสูงและความสัมพันธนี้จะทําใหการทํางานตางๆ รวมถึงการพัฒนานักเรียนเปนไป
ดวยความเรียบรอยและประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน 

“...พี่พยายามทํางานใหเต็มท่ี เพราะมีความสุขในการทํางาน ท่ีนี่เปนท้ังบานและที่ทํางาน 
ผูบริหารก็ดูแลเราดี เพื่อนๆ ก็มีความสามัคคีกัน ดังนั้นก็ไมคิดจะยายไปท่ีไหนอีกแลว...” 

 (ครูนอยคนท่ี 10, 19  มกราคม 2552) 
 

1.21    ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับส่ิงแวดลอม  
            คําวาส่ิงแวดลอมในท่ีนี้หมายถึงชุมชน ท่ีโรงเรียนตั้งอยู รวมท้ังสภาพแวดลอม

ท่ัวไปของชุมชนดวย  เนื่องจากโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีตั้งอยูทามกลาง
ชุมชน  และเปนโรงเรียนท่ีกอตั้งข้ึนมาจากความตองการของคนในชุมชน  ดังนั้นกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ ของทางโรงเรียนยอมเปนไปเพื่อการพัฒนาใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 
โรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน งานประเพณีตางๆ และเน่ืองจากชุมชนท่ีตั้ง
ของโรงเรียนนี้เปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชนเผา  มีวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ความเช่ือ 
และพิธีกรรม ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงโรงเรียนก็สามารถมีสวนรวมในการรวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือ



สนองตอความตองการของชุมชน ซ่ึงประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึนทุกป ตามความเช่ือ
ของชาวบาน และทางโรงเรียน  โดยนักเรียน ครู ผูบริหาร หรือทุกคนในโรงเรียนไดเขารวม
กิจกรรมในทุกป  เชน การรวมแหเทียนเขาพรรษา  เปนประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาท่ีทุกคนท่ัว
ประเทศใหความสําคัญและมีสวนรวมในการทําบุญเพื่อเสริม ศิริมงคลใหกับชีวิต  ประเพณีแห
เทียนเขาพรรษานี้อําเภอเปนสุขก็ใหความสําคัญ โดยในแตละปจะมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในวันเขาพรรษา โดยจะมีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ  และในชวงเชาจะมีการแหเทียนพรรษาเพื่อ
ไปถวายท่ีวัด ซ่ึงทางอําเภอไดขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ไดรวมกันจัดทําเทียนพรรษาและ
แหเทียนตามประเพณี  ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ในฐานะท่ีเปนสถานศึกษาขนาดใหญในอําเภอ               
มีความพรอมดานคนและวัสดุตางๆ ก็ไดใหความรวมมือกับชุมชนในการรวมกิจกรรมแหเทียน
พรรษา  โดยรวมกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ ในอําเภอ ซ่ึงนอกจากน้ีก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากท่ี
ทางโรงเรียนรวมกับชุมชนไดสรางสรรคข้ึนเพื่อประชาสัมพันธวัฒนธรรมและสรางความ
สมานฉันทใหเกิดข้ึนรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน 
 
  

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 42  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับส่ิงแวดลอม 

 
สําหรับการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนน้ัน  

โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมท่ีจะปลูกฝงใหนักเรียนและครูไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของส่ิงแวดลอม เชน โครงการปนจักรยานเพื่อรณรงคการลดภาวะโลกรอนในชุมชน  โครงการ
พัฒนาทัศนียภาพและภูมิทัศนในโรงเรียนใหสวยงาม  สรางสวนหยอม ปลูกตนไมใหโรงเรียนมี
บรรยากาศท่ีรมร่ืน  โรงเรียนไดสรางจิตสํานึกใหทุกคนรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
และรวมกันสรางสรรคกิจกรรมสัมพันธกับชุมชนท่ีจะอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมทั้งการประหยัด
พลังงานดวย   เพราะส่ิงแวดลอมเปนเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต  และเนื่องจาก
อําเภอเปนสุขนี้เปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ เชน โรงงานแปงมันสําปะหลัง ซ่ึงทําให

  



ชาวบานมีงานทํา มีรายได แตผลเสียตอส่ิงแวดลอมก็มีมากมาย ท้ังสงกล่ินเนาเหม็นและทําลาย
ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอาหารของคนในชุมชน  เนื่องจากมีการปลอยน้ําเสียลงสู ท่ีนาของชาวบาน                    
ทางโรงเรียนก็ตองจัดโครงการท่ีจะรวมใหความรูและรณรงคใหผูประกอบการดูแลส่ิงแวดลอม
รวมกันดวย  โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมเปนโรงเรียนท่ีมีสภาพบรรยากาศรมร่ืน มีหองน้ําท่ีสวยงาม
ถูกสุขลักษณะ  และบรรยากาศที่รมร่ืน สภาพแวดลอมท่ีดีนี้ ทําใหนักเรียนไมหนีโรงเรียน                 
เพราะทุกท่ีของโรงเรียนสามารถเปนแหลงเรียนรูไดหมดเลย  และบรรยากาศก็เอ้ือตอการเรียนรู 
ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนไมอยากออกไปนอกโรงเรียน จึงลดปญหาการหนีเรียนของนักเรียนได
อยางมาก  นอกจากนี้โรงเรียนยังรวมในการประหยัดพลังงานเปนตัวอยางแกหนวยงานอ่ืนในชุมชน
ดวย ซ่ึงผูอํานวยการโรงเรียนมีนโยบายใหทุกคนรวมกันประหยัดพลังงานโดยการปดไฟหลอดท่ี 
ไมใช  และปดน้ําใหสนิท  ใชน้ํา ใชไฟเทาท่ีจําเปนเทานั้น  ซ่ึงนักเรียนก็ใหความรวมมืออยางดีมาก
เนื่องจากทุกคนรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนและรัก ผูกพันในสถาบันอยางแทจริง จิตสํานึกท่ี
นักเรียนมีอยางนี้ทําใหการพัฒนาโรงเรียนงายข้ึนและเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีจะให
นักเรียนเปนคนดี  มีความรูและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 
1.22    เทคโนโลยี   
           โรงเรียนเปนสุขพิทยาคม เปนโรงเรียนศูนยกลางการเรียนรูในดานเทคโนโลยี ของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษารมเย็น เขต 3 เนื่องจากท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีมีความเหมาะสม ตั้งอยูกึ่งกลางของ
พื้นท่ีตัวอําเภอ  ทําใหทุกกลุมสถานศึกษาสามารถเดินทางมาไดอยางสะดวก  โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการกาวทันโลกแหงเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร ตามวิสัยทัศนของโรงเรียน โดยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหรือศูนยวิทยบริการของ
โรงเรียนจํานวน 3 หองเรียนท่ีมีความเพียบพรอมของวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรและมีสภาพ
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนคอมพิวเตอร  มีเคร่ืองปรับอากาศ มีอุปกรณโปรเจคเตอร และมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรจํานวน หองละ 60 เคร่ือง  ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนคอมพิวเตอรไดโดยใชคอมพิวเตอร
คนละเคร่ือง  ครูผูสอน มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาท่ีสอน หรือเรียกวาสอนตรงเอกท่ีจบมา ทําใหครู
มีความรูและประสบการณทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนไดอยางดี  นอกจากนี้ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ก็มีหองศูนยวิทยบริการประจํา
กลุมสาระ ไวคอยใหบริการแกนักเรียน และใหครูในกลุมสาระน้ันๆ ไดจัดการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีชวยในการเรียนรูของนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนมีการบริการ
ระบบอินเตอรแบบไรสายเพื่อใหนักเรียนและครูสามารถใชโนตบุคสวนตัว และใชอินเตอรเน็ตใน
การคนควาหาความรูไดในทุกบริเวณของโรงเรียน  ถือวาสามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา โรงเรียนมี



สภาพบรรยากาศแหงการเรียนรูอยางทันสมัยอยูอยางตอเนื่อง โรงเรียนมีนโยบายใหครูทุกคน
สามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรได ซ่ึงถึงแมวาโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมจะมีครูท่ีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณทางการสอนมานานหลายป และสวนมากก็มีอายุคอนขางมาก แตครู 
ทุกคนก็สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได โดยไมมีขออางวาอายุมากแลวใชคอมพิวเตอรไมเปน 
จากการสังเกตพบวาแมครูบางคนจะไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร แตก็มีความสนใจและ
พยายามเรียนรู ฝกฝนอยูเสมอ จนทําใหสามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดทําส่ือการเรียนการสอน 
หรือส่ือ CAI  ซ่ึงสอดคลองตามนโยบายของทางโรงเรียนท่ีมีนโยบายใหครูทุกคนตองมีบทเรียน  
E-Learning  เปนของตนเอง เพื่อใชในการเรียนการสอน ซ่ึงครูสวนหนึ่งไดเล่ือนวิทยฐานะเปนครู
ชํานาญการพิเศษ และครูเช่ียวชาญ ดังนั้นครูเหลานี้ถึงแมจะมีอายุราชการคอนขางมากแลวแตก็
สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับ
รายวิชาท่ีตนสอน  ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม มีครูท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญจํานวน 2 คน  ซ่ึงท้ัง
จังหวัดรมเย็นมีครูเช่ียวชาญแค 2 คน คือครูท่ีโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้  คนหนึ่งเปนครูสอนวิชา
ฟสิกส  ทานเปนบุคคลท่ีมีความพยายามและคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียน
การสอนอยูเสมอ  สามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและฟสิกส จนไดรับ
รางวัลตางๆ มากมาย  สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน และทําใหโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมไดรับเลือก
เปนโรงเรียนในโครงการเงินกูธนาคารโลก  โดยรัฐบาลกูเงินจากธนาคารโลกมาเพ่ือพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกโรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีหองศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
โดยเฉพาะหองปฏิบัติการฟสิกส ท่ีเปนแหลงรวบรวมความรู โครงงาน  ส่ือ และอุปกรณตางๆ ไว
อยางครบถวน  มีการตกแตงหองเรียน อุปกรณตางๆ ในหองเรียนใหทันสมัย สวยงาม สราง
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก  นอกจากนี้โรงเรียนไดรับเลือกใหเปนศูนย
การเรียนภาษาอังกฤษของจังหวัดรมเย็น โดยมีศูนย ERIC ท่ีมุงเนนการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
มีหองเรียนท่ีทันสมัย มีหอง sound lab ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูการใชภาษาตางประเทศไดอยาง
สนุกสนาน  มีครูท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนาศูนย ERIC ท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณในการสอน
ภาษาอังกฤษมายาวนาน  มีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนอยางดี  มีความเชี่ยวชาญและ
ชํานาญในการใชอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการทางภาษา  นักเรียนสามารถเรียนรูและฝกทักษะ
ทางภาษาโดยใชส่ือตาง  ๆเหลานี้ชวยในการฝกฝน  ท้ังหนังสือ VCD หรือโปรแกรมตาง  ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ภาษาอังกฤษ  ดวยเหตุท่ีโรงเรียนมุงเนนการพัฒนาทางภาษา มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการจัดการ
เรียนการสอน  มีครูและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ  ทําใหนักเรียนสามารถแขงขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษไดอยางดี สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน จนเปนท่ียอมรับในระดับจังหวัด   ดังคําให
สัมภาษณของครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีวา 



“...กลุมสาระการเรียนรูของเรามีครูจํานวนไมมากนัก ดังนั้นทุกคนจึงมีภาระในการสอน
เปนจํานวนมาก  และตองทํางานพิเศษอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายอีก ทําใหในแตละวันครูของเรา
แทบจะไมมีเวลาวางเลย  และสวนมากครูในกลุมสาระของเราเปนคนที่มีความมั่นใจในตนเอง มี
ความกระตือรือรนในการทํางานและขวนขวายหาความรูอยูเสมอ ในฐานะท่ีเปนหัวหนากลุมสาระ             
จะทํางานเพื่อสนองนโยบายของทางโรงเรียน โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร                      
มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงครูทุกคนตองสามารถใชคอมพิวเตอรในการ
ผลิตส่ือ CAI  ได และกลุมสาระของพวกเราจะจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งในดานภาษาอังกฤษ
และการใชเทคโนโลยีอยูเสมอ โดยเราเปนศูนยกลางในเขตพ้ืนที่การศึกษา และใหโรงเรียนมัธยม
จากพื้นท่ีอ่ืนในเขต 3 ของเรามารวมกันอบรมโดยใชสถานท่ีของเรา เพราะคอนขางมีความพรอม 
และบางคร้ังก็ใชวิทยากรจากโรงเรียนของเราดวย  ซ่ึงพ่ีเองก็ไดเปนวิทยากรระดับจังหวัดดวย  
ถึงแมวาในกลุมสาระของเราจะมีครูบางทานท่ีคอนขางอาวุโสมากแลว แตทานก็ไมเคยอางเหตุผล
เร่ืองอายุมาเปนอุปสรรคในการเรียนรูและใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แตก็พยายาม
เรียนรู และฝกฝนอยูเสมอ จนสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางชํานาญมากข้ึน  โชคดีท่ีโรงเรียนของ
เรามีความพรอมในดานอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ทําใหเราสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดอยางเต็มท่ี…” 

(หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ, 20  มกราคม  2552) 
 เทคโนโลยีของโรงเรียนสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียน ซ่ึงบุคลากร
สามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการพัฒนางานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน นั่นแสดงวา
บุคลากรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมในระดับส่ิงประดิษฐ ท่ีจะเขามามีบทบาทตอการพัฒนาการ
เรียนรู และสงผลตอการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนได 
 

จากตัวแปรท้ัง 22 ตัว ท่ีไดศึกษาและสรุปมาขางตนนั้น จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการเปน
แบบแผนของปทัสถานรวม ท่ีสมาชิกในองคการเรียนรูวาเปนส่ิงท่ีแกปญหาของการปรับตัวจาก
ภายนอกและบูรณาการจากภายใน ซ่ึงทําหนาท่ีไดดีมากและถูกพิจารณาวาเช่ือถือได  จึงไดส่ังสอน
หรือถายทอดตอไปยังสมาชิกในโรงเรียนจากรุนสูรุนวาเปนวิธีท่ีถูกตองท่ีจะรับรู คิด และรูสึก เม่ือ
สัมพันธกับปญหาเหลานั้น ซ่ึงผูวิจัยไดใชหลักการและแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมองคการของ
นักวิชาการหลายคน มาบูรณาการจนไดตัวแปรท่ีใชศึกษาวัฒนธรรมองคการท้ัง 22 ตัวแปร ดังนั้น
จากตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน สามารถสรุปลักษณะของวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียนรางวัลพระราชทานท่ีเปนพื้นท่ีวิจัย  ซ่ึงขอมูลทางวัฒนธรรมองคการท่ีผูวิจัยได
สรุปจากการเก็บขอมูลในคร้ังนี้ สามารถนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรม
องคการตามแนวคิดทฤษฎีของ Schien (1992)  ไดดังนี้ 



1.  การพิจารณาวัฒนธรรมองคการในระดับแรก หรือวัฒนธรรมชั้นนอก  ซ่ึงพิจารณาจาก
โครงสรางอาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียน การแตงกาย การใชภาษา 
รวมถึงงานพิธีตางๆ ท่ีจัดข้ึนในโรงเรียน  ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลลักษณะวัฒนธรรมองคการ
ของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระดับนี้ไดวา การเปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูศูนยกลางชุมชน  และมี
โครงสรางลักษณะอาคารตามแบบแปลนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  ซ่ึงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบตางๆ นั้นมีลักษณะตามแบบอาคารราชการท่ัวไป  ไมมีความแตกตางจากโรงเรียนอ่ืนๆ             
แตท่ีแตกตางอยางมากจากโรงเรียนในเขตเดียวกันคือ สภาพโครงสรางภายในหองเรียนหรือ
หองปฏิบัติการตางๆ ท่ีมีความสวยงาม พื้นปูดวยกระเบ้ืองอยางดี และหองตางๆ จัดและออกแบบไว
อยางสวยงามมีระเบียบ  การจัดวางหองกลุมงานก็เหมาะสมกับลักษณะงาน ทําใหผูมาเยือนสามารถ
ติดตอประสานงานไดสะดวกข้ึน  มีท่ีจอดรถบริเวณหนาอาคารทุกอาคาร ซ่ึงไมมีการติดปายจองวา
เปนท่ีจอดรถของใคร แมแตผูบริหาร แตทุกคนสามารถจอดรถไดทุกท่ีตามความสะดวก ใครมา
กอนก็จะสามารถจอดไดท่ีรม ใครมาชาก็ตองจอดกลางแดด ลักษณะพื้นของโรงเรียนนั้นปูดวย
คอนกรีตเกือบทุกบริเวณ ทําใหไมมีเศษดินติดรองเทานักเรียนข้ึนอาคารเรียน ซ่ึงจะทําใหรักษา
ความสะอาดอาคารเรียนไดงายข้ึน  สําหรับส่ิงกอสรางท่ีโดดเดนที่สุดในโรงเรียนคือหองน้ําของ
นักเรียน เนื่องจากหองน้ํานักเรียนหลังเกานั้นมีสภาพทรุดโทรม  ไมถูกสุขลักษณะ ซ่ึงทางโรงเรียน
เห็นความสําคัญของหองน้ํานักเรียน จึงใหชุมชนโดยสมาคมผูปกครองนักเรียน และศิษยเกา 
รวมกันทําผาปา และมีเทศบาลเขามารวมสรางหองน้ํานักเรียนจํานวน 4 หลัง ท้ังหมด 20 หองแยก
ชายหญิง ลักษณะหองนํ้าสวยงามถูกสุขลักษณะ  มีอางลางมือ และกระจก ซ่ึงการสรางหองน้ํานั้น
สรางตามแบบปมน้ํามันท่ีมีหองน้ําสวยๆ ทําใหนักเรียนมีความสุขในการใชหองน้ํา นอกจาก
หองน้ําแลวยังมีหองประชุมท่ีสวยงาม โอโถง มีเคร่ืองปรับอากาศ ทําใหบรรยากาศของหองเอ้ือตอ
การจัดประชุม และโรงเรียนยังใหบริการหองประชุมแกหนวยงานตางๆ ในจังหวัด ท่ีมีความ
ประสงคจะจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมตางๆ  และใหบริการแกชุมชนดวย โรงเรียนมีการจางแมบาน
ประจําทําหนาท่ีดูแลหองน้ํา และความสะอาดของอาคารตางๆ ทําใหอาคารสถานท่ีของโรงเรียนนั้น
สะอาดเรียบรอยอยูตลอดเวลา  สําหรับสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนนั้นเกิดจากการ 
“รวมดวยชวยกันทํา”  ซ่ึงโรงเรียนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศนกอนการเขารวมแขงขัน
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และเม่ือไดรางวัลก็รักษามาตรฐานรวมท้ังการมีการพัฒนาปรับปรุง
เร่ือยๆ และท่ีมีการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของโรงเรียนมากที่สุดก็เปนชวงการประเมินโรงเรียน
ตนแบบโรงเรียนในฝน ซ่ึงโรงเรียนและชุมชนรวมมือกันในการจัดสวนหยอมและมอบหมายให
นักเรียนรวมดูแลรักษาโดยแบงเปนเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียน
ถือวาสะอาด เปนระเบียบ เพราะมีพนักงานทําความสะอาดคอยดูแลสวนชวยนักเรียน ซ่ึงโรงเรียน



ใชงบประมาณสวนหน่ึงในการจางพนักงานดูแลสวน และแมบาน  สําหรับการแตงกายนั้นมุงเนน
ระเบียบวินัยและความเปนรูปแบบเดียวกัน โดยโรงเรียนซ่ึงนําโดยกลุมงานบริหารบุคคลมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันและลงขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับการแตงกายในวันตางๆ เพื่อใหเปนไปใน
รูปแบบเดียวกัน และมุงเนนใหครูแตงกายสงาสมภาคภูมิ รวมท้ังเนนความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงโรงเรียนไมไดรางออกมาเปนระเบียบท่ีเปนลายลักษณอักษรแตเม่ือเปนมติท่ีประชุม
ทุกคนตองรวมมือ ซ่ึงในการแตงกายนั้นใหแตงกายตามวันดังนี้ วันจันทรสวมชุดสีชมพู ซ่ึงมีท่ีมา
จากการอวยพรใหพระบาทสมเด็จพระเจาหัวมีพระชนมมายุท่ียั่งยืนนาน  วันอังคารใหสวมสูทของ
โรงเรียน ซ่ึงทุกคนในโรงเรียนมีเปนรูปแบบเดียวกัน  วันพุธ แตงกายตามชุดกิจกรรมท่ีสอน ไดแก 
ลูกเสือ  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน  วันพฤหัสบดีสวมชุดสีกากี เพราะเปนวันครู  และวัน
ศุกร สวมชุดผาพื้นเมืองตางๆ ซ่ึงในอดีตนั้นจะเปนชุดประจําของโรงเรียนคือทําจากผาพื้นเมืองของ
อําเภอท่ีเรียกวาผาเกล็ดเตา แตปจจุบันนี้ไดอนุโลมใหแตงกายดวยผาพื้นเมืองท่ีสวยงามได เพื่อเปน
การอนุรักษมรดกความเปนไทย  และสําหรับการใชภาษานั้น มีลักษณะภาษาอยู 2 แบบคือ 
ภาษากลาง หรือภาษาท่ีเปนทางการ ใชสําหรับส่ือสารกันไดท้ังโรงเรียน ในทุกกิจกรรมของ
โรงเรียน และนอกจากน้ียังมีภาษาถ่ินซ่ึงมีหลายภาษา ท้ังภาษาผูไท  ญอ  แตสวนมากแลวภาษาท่ีใช
สนทนากันในกลุมจะเปนภาษาอีสาน  ซ่ึงจะเปนภาษาท่ีใชกับการสนทนากันในลักษณะท่ีไมเปน
ทางการ ใชพูดคุยปรึกษาหารือกันเฉพาะกลุม เปนการแสดงความสนิทสนมกันมากข้ึนของบุคลากร  
และอีกกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงวัฒนธรรมในระดับนี้คือ การจัดงานเล้ียงสังสรรคในโรงเรียน  ซ่ึง
โรงเรียนจะมีการจัดงานสังสรรคหลายลักษณะ เชน การจัดงานตามประเพณี เทศกาลตางๆ ท่ี               
บงบอกถึงความเปนไทย  คือ เทศกาลปใหม และสงกรานต  ซ่ึงเม่ือถึงวันข้ึนปใหมทุกคนจะรวม
สังสรรคกัน มีการจับสลากของขวัญกัน และวันนี้เปนวันท่ีครูทุกคนตางมีความสุข  เพราะโรงเรียน
จะมีของขวัญใหโดยจับสลากผูโชคดี ซ่ึงของขวัญท่ีใหทุกปคือ สรอยคอทองคําหนัก 2 สลึง จํานวน 
10 เสน และนอกจากน้ียังมีของขวัญจากผูอํานวยการและผูบริหาร รวมท้ังครูท่ีได ค.ศ. 3 และ ค.ศ.4 
อีก จํานวนมาก และทุกปก็จะมีครูผูโชคดีไดรางวัลใหญนี้ไป วันปใหมทุกคนไดรวมสนุกสนาน
และผอนคลายความเครียดจากการทํางานมาท้ัง 1 ป และเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกครู 
รวมท้ังสรางความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนดวย  นอกจากนี้ในเทศกาล
สงกรานตก็จะมีการทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ  รดน้ําดําหัวผูใหญ  ซ่ึงในทุกปนั้นนอกจาก
โรงเรียนจะรวมกับชุมชนในการจัดงานสงกรานตแลว เพื่อเปนการปลูกฝงและอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงามโรงเรียนก็จะจัดงานสงกรานตในโรงเรียน โดยจัดแบบประเพณีไทยโบราณ ไมให
เลนสาดน้ํารุนแรง มุงปลูกฝงความเปนไทยใหกับเยาวชนมากกวาการเลนเพื่อความสนุกสนาน 
นอกจากนี้ยังมีงานเล้ียงตอนรับและเล้ียงสงบุคลากรท่ีเขามาและยายไปดวย  ซ่ึงกิจกรรมนี้ผูบริหาร



ใหความสําคัญ  โดยการจัดงานใหเปนบรรยากาศแบบกันเอง รับประทานอาหารรวมกัน  รองเพลง
และทํากิจกรรมรวมกัน แมตอนท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลก็ไดรับการเล้ียงรับ โดยรวมรับประทาน
อาหารรวมกัน ทําใหเกิดความสนิทสนมกันและจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานรวมกันใน
โรงเรียนตอไป 

 
2.  การพิจารณาวัฒนธรรมองคการในระดับท่ีสอง หรือวัฒนธรรมชั้นกลาง  พิจารณาจาก

กลยุทธ  เปาหมาย ปรัชญาของโรงเรียน  การตอบคําถามวาอะไรควร อะไรไมควร ผูวิจัยพิจารณา
จากแบบอยางการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน  ซ่ึงพบวาแบบอยางการประพฤติปฏิบัติ
ที่บุคลากรในโรงเรียนถือเปนส่ิงดีงามตามปรัชญา เปาหมายของโรงเรียน ไดแก  การมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบในหนาท่ี  ความรวมมือ  ความกตัญู  การเคารพอาวุโส  การเนนนักเรียนเปน
สําคัญ  เนนคุณภาพของงาน  ความเสียสละ อดทน  และความเสมอภาค  เปนตน 

 
3.  การพิจารณาวัฒนธรรมองคการในระดับท่ีสาม หรือปทัสถานเบื้องตน  เปนความเช่ือท่ี

บุคลากรยอมรับแลววาถูกตองและไมตระหนักถึงบอเกิดของคานิยมและการกระทํานั้น หรือเรียก
งายๆ วาทุกคนยอมรับและปฏิบัติจนเคยชินกลายเปนนิสัยหรือเปนกิจวัตรไปแลว  ซ่ึงผูวิจัยไดขอ
คนพบดังนี้ 

       3.1  ปทัสถานเบ้ืองตนเก่ียวกับธรรมชาติของความจริงและความถูกตอง  หมายถึง การ
ตัดสินใจหรือการคนหาวาอะไรคือความจริงและความถูกตอง ท่ีบุคลากรในโรงเรียนรางวัล
พระราชทานนั้นเห็นพองตองกันและยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยพิจารณาจากเอกลักษณของโรงเรียน  
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงเรียน  และเกณฑท่ีใชในการตัดสินความถูกตองหรือความจริงในโรงเรียน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  ในดานของเอกลักษณของโรงเรียนนั้น เปนท่ีรับรูของบุคลากรและชาวบาน
ในชุมชนวาโรงเรียนเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน โรงเรียนดี
ใกลบานและโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัด ดังนั้นเอกลักษณรางวัลแหงความภาคภูมิใจนี้เปนท่ี
ทราบกันท่ัวไปท้ังจังหวัด  และนอกจากนี้ก็คือการไดรับความรวมมือจากชุมชน ท้ังหนวยงาน
ราชการ  องคการปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ังชาวบาน ประชาชน  โดยเฉพาะในการรวมสราง
หองน้ําของโรงเรียน และถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีสมาคม
ผูปกครองท่ีเขมแข็งและมีศักยภาพในการมีสวนรวมกับการทํากิจกรรมของโรงเรียน ซ่ึงกิจกรรม
หนึ่งท่ีทําใหเห็นความรวมมือกันจากท้ังบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน คือ การจัดงานผาปา
สรางโรงอาหารใหมใหแกโรงเรียน  ซ่ึงโรงอาหารหลังละหลายลานก็สามารถเกิดข้ึนในโรงเรียนได
ดวยความรวมมือจากทุกฝายในโรงเรียนและชุมชน  แมบุคลากรในโรงเรียนเองก็เสียสละอยางมาก



จะเห็นไดวาการจัดทําผาปาสรางโรงอาหารใหมคร้ังนี้ครูแตละคนตางก็รวมบริจาคคนละ 5,000 – 
10,000  บาท  ดังนั้นเฉพาะครูและบุคลากรในโรงเรียนก็ไดรับเงินบริจาคเปนจํานวนมากแลว  และ
ยังจะมีชาวบาน ชุมชน หนวยงานตางๆ ท่ีมีศักยภาพมารวมกันอีก ดังนั้นจึงทําใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนประสบความสําเร็จตามเปาหมายเพราะความรวมมือ ซ่ึงผูวิจัยไดถามผูปกครองและ
ชาวบานท่ีมารวมกิจกรรม ตางก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวา   

“...โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้ก็เปนโรงเรียนของเรา เพราะเราก็เคยเปนศิษยเกา และ
ปจจุบันนี้ลูกหลานก็มาเรียนท่ีนี่  และโรงเรียนก็มีช่ือเสียงเทียบเทากับโรงเรียนในตัวจังหวัด ดังนั้น
อะไรที่ดี ท่ีจะทําใหลูกหลานเราไดเรียนรูและอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี ถาเราพอชวยไดก็ยินดี  ซ่ึง
กอนท่ีจะทําอะไรโรงเรียนก็มีการประชุมผูปกครองและชุมชนดวยเพื่อถามความคิดเห็นของทุกฝาย
กอนดังนั้นกิจกรรมเหลานี้ก็มาจากความคิดเห็นของพวกเราดวยสวนหนึ่ง  และการสรางโรงอาหาร
ท่ีดี ทันสมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะนั้นก็จะเปนประโยชนตอลูกหลานของเราเอง ดังนั้นพวกเรา            
ทุกคนจึงเต็มท่ีกับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน มีอะไรท่ีพอชวยเหลือกันไดก็ยินดี…”    

(ผูปกครองนักเรียน, 21 มกราคม  2552) 
 

นอกจากนี้การท่ีโรงเรียนเปนโรงเรียนยอดนิยมของผูปกครองและนักเรียน รวมทั้ง
โรงเรียนมีทําเลที่ตั้งอยูในตัวอําเภอท่ีเปนทางผานไปหลายๆ อําเภอของจังหวัดรมเย็น และต้ังอยู
บริเวณกึ่งกลางของชุมชน หางจากท่ีวาการอําเภอเพียง 500 เมตร และหางจากตัวจังหวัด 40 
กิโลเมตร  ซ่ึงนับวาไมไกลจากตัวจังหวัดมาก  มีความสะดวกในการเดินทาง  ทําใหผูปกครองนั้น           
มีความประสงคท่ีจะสงลูกหลานมาเรียนท่ีนี่  ดวยเหตุผลสําคัญคือ  โรงเรียนมีช่ือเสียงดานการเรียน
การสอน  และทําเลท่ีตั้งเหมาะสมไมไกลจากบานมากเกินไป  และโรงเรียนนั้นมีความเขมงวดใน
เร่ืองระเบียบวินัยและการดูแลนักเรียนดีมากทําใหผูปกครองหายหวงได  และโรงเรียนให
ความสําคัญกับภารกิจการสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนอยางสูงสุด นั่นคือถา
นักเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนแลวจะสามารถสอบเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีได และ
สวนมากก็ประสบความสําเร็จในชีวิตหนาท่ีการงาน  และโรงเรียนนั้นใชเทคโนโลยีมาชวยในการ
อํานวยการเรียนรูแกนักเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนรูอยางเต็มท่ี นอกจากนี้ท่ีผูบริหารมีนโยบาย                    
ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละสมัยนั้นก็ทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาท่ีดีข้ึนของโรงเรียน 
ทําใหมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรใหมๆ ออกมาใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม  แตบุคลากรบางคนก็
บอกวา 

 “...การเปล่ียนผูบริหารแตละคร้ังก็ตองลําบากเพราะตองปรับตัวกับแนวการบริหารงาน 
นโยบาย และการปฏิบัติ ซ่ึงบางคร้ังทําใหตองปรับตัวอยูเสมอและบางโครงการก็ไมคอยตอเนื่อง 



บางทีครูซ่ึงเปนผูปฏิบัติก็มีเสียงบนมาวาเหน่ือย  เพราะผูบริหารบางคนก็มีนโยบายท่ีพัฒนาครูมาก
เกินไป มีกิจกรรมมากเกินไป ครูก็ขาดความเปนสวนตัว…” 

(ครูนอยคนท่ี 11, 27 มกราคม  2552) 
 
แตครูบางคนก็บอกวา   

“...การเปล่ียนผูบริหารบอยก็ดี เพราะจะทําใหเรามีการปรับปรุงการทํางานอยูเสมอและได
แนวทางการปฏิบัติท่ีแปลกใหมออกไป รวมท้ังทําใหผูบริหารนั้นไมใชอํานาจมากเกินไป เพราะมี
การเปล่ียนแปลงอยู เสมอ  แตโรงเรียนเราถือวาไมคอยเปล่ียนผูบริหารบอยนักนะ ก็ถือวา
เปล่ียนแปลงไดเหมาะสม คนละประมาณ 4-5 ป  ซ่ึงแตละคนที่มานี่ก็พัฒนาโรงเรียนเราไดมากเลย
ทีเดียว…”    

(ครูนอยคนท่ี 12, 27 มกราคม  2552) 
 

 สําหรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงเรียน ซ่ึงเปนส่ิงท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนผูวิจัยพบ
ความจริงจากการเก็บขอมูล คือ การพัฒนาหลายอยางท่ีไดจากการไปศึกษาดูงาน บุคลากรใน
โรงเรียนหลายคนยอมรับวาเม่ือกอนนี้โรงเรียนอยูในชวงกําลังพัฒนาอยางมาก ดังนั้นจึงมีการไป
ศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆ  โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงเ ม่ือดูงานกลับมา                         
ทางผูบริหารก็มีนโยบายปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบหลายอยางในโรงเรียน มีการสรางการพัฒนา
และคิดโครงการตางๆ เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสําหรับโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้นการไปศึกษาดูงานก็คือการ
ไปศึกษาดูงานจริงๆ ไมคอยไดเท่ียวสนุกสนาน เพราะเปาหมายและนโยบายของผูบริหารจะเนน
การพัฒนางาน  และเม่ือโรงเรียนทํางานไดตามเปาหมายแลวทางผูอํานวยการจึงพาพวกครูและ
บุคลากร ไปฉลองความสําเร็จโดยการไปทองเที่ยว  ซ่ึงการท่ีไดไปดูงานหลายท่ีนี่เองทําใหได
แนวทางใหมๆ ในการพัฒนาโรงเรียน และอีกส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในโรงเรียนคือ การใหความสําคัญกับ
การประชุม  ผูวิจัยตองยอมรับจริงๆ วาโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมน้ีมีการประชุมบอยมาก  หอง
ประชุมเล็กจะเปนหองท่ีถูกใชบอยมากในแตละวัน เพราะโรงเรียนจะมีการประชุมในกลุมงานตางๆ  
ซ่ึงสวนมากเปนการพูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุมยอย อยางเชนกลุมบริหารวิชาการนั้นจะตอง
ประชุมทุกวันพฤหัสบดี ในคาบสุดทายของวัน ซ่ึงผูเขารวมประชุมหลักๆ จะเปนรองผูอํานวยการ
กลุมบริหารวิชาการ  หัวหนางานวิชาการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8  กลุม  และเกือบทุกคร้ัง
ก็จะมีผูอํานวยการโรงเรียนรวมดวย ซ่ึงผูวิจัยไดเขารวมในการประชุมของกลุมบริหารวิชาการ             
ทุกคร้ัง ซ่ึงสวนมากก็เปนการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตางๆ  ซ่ึงสวนมากแลวหัวหนากลุม



สาระฯ จะนําปญหา ขอเสนอแนะจากครูในกลุมสาระฯ มาเสนอเพ่ือปรึกษาหารือกัน  ซ่ึงหัวหนา
กลุมสาระฯ  เปนเหมือน  สส .  ในสภาท่ีจะตองเปนกระบอกเสียงเสนอนโยบายแทนครู                          
ในกลุมสาระฯ  รวมท้ังนํานโยบายจากทางบริหารลงสูการปฏิบัติในกลุมสาระฯ นอกจากนี้กลุมงาน
ตางๆ ก็ประชุมทุกสัปดาหเชนกัน ซ่ึงการประชุมนี้ถือเปนหนาท่ีท่ีครูท่ีเกี่ยวของตองรับผิดชอบและ
มีสวนรวมในทุกคร้ัง ยกเวนครูคนนั้นไมอยู ไปราชการ หรือมีเหตุจําเปนแตตองแจงใหผูบริหาร
ทราบลวงหนา นอกจากการประชุมกลุมยอยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบอยมากแลว  ยังมีการประชุม
ประจําเดือนของโรงเรียน  ทุกคนตองเขาประชุมเพื่อปรึกษาหารือรวมกัน สรุป อภิปราย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางานรวมกันในทุกเดือน  และอีกความจริงของโรงเรียนคือการยึดระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงานซ่ึงความจริงขอนี้ถือเปนจุดเดนท่ีสุดของโรงเรียน ท่ีทุกคนตางใหการยอมรับ 
รวมท้ังผูวิจัยเองซ่ึงเม่ือเขาไปเก็บขอมูลโดยเปนบุคลากรคนหนึ่งในโรงเรียนก็ตองปรับตัวมาก
พอสมควร  ระเบียบวินัยในโรงเรียนนั้นบางคร้ังก็ขัดใจครูหลายคนเหมือนกัน ดังเชนครูคนหนึ่งท่ี
เพิ่งยายมาทํางานท่ีนี่ไดไมนานนัก บอกวา 

 “...วันแรกท่ีพี่มารายงานตัวนั้น พ่ีก็แตงกายตามปกติท่ีท่ีเคยแตงท่ีโรงเรียนเดิม  คือสวมชุด
ปกติแตรองเทาเปลือยสน  ซ่ึงพอเดินเขามาในโรงเรียน เราสังเกตวานักเรียนท่ีเราเดินผานก็มองพ่ี
และสวนมากก็มองท่ีรองเทา  แตก็ยังไมไดคิดอะไร  จนกระท่ังเดินข้ึนไปบนอาคาร ไปพบครู
เจาหนาที่งานบุคลากร เพื่อแนะนําตัวและเขาพบผูอํานวยการ ปรากฏวาสายตาก็มองพ่ีเหมือนที่
นักเรียนมองเลย  มองท่ีรองเทาของพี่  และพอเขาพบผูอํานวยการ ทานก็มองพี่แปลกๆ เชนกัน  
จนกระท่ังพ่ีไดสังเกตการแตงกายของครูในโรงเรียนทุกคนก็พบวาดูเปนระเบียบเรียบรอยมาก            
ทุกคนสวมชุดท่ีดูดี สวมรองเทาหุมสน  และพอวันปฐมนิเทศโดยผูอํานวยการและครูผูเกี่ยวของ            
ทุกคน พี่ก็ไดรับคําแนะนําวาควรปฏิบัติตัวยังไง  ไดเรียนรูวาวัฒนธรรมองคการที่นี่เปนอยางไร  ทํา
ใหพี่ปรับตัวมากข้ึน และสุดทายพี่ก็เปนคนท่ีมีระเบียบวินัยไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงแรกๆ ก็รูสึกอึดอัด
เหมือนกัน กับชุดท่ีไมคุน รองเทาท่ีหุมสนก็กัดเทาพี่มากเลย แตพออยูมาประมาณ 3 สัปดาห ก็รูสึก
วาเคยชินและเปนไปโดยอัตโนมัติ ถาวันไหนไมเรียบรอยจะรูสึกไมม่ันใจเอาเลย เหมือนตัวเองไม
เขาพวก…”   

(ครูนอยคนท่ี 13, 27 มกราคม  2552) 
 
นอกจากระเบียบวินัยดานการแตงกายท่ีเปนเอกลักษณของโรงเรียนแลวโรงเรียนมุงเนน

การปฏิบัติงานทุกอยางใหเปนระเบียบและเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนทุกคน ซ่ึงผูวิจัยไดพูดคุยกับ
นักเรียนในโรงเรียน เกี่ยวกับความเขมงวดในระเบียบวินัยของโรงเรียน ซ่ึงนักเรียนก็รูสึกช่ืนชมครู
อาจารยท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในดานระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของครูทุกคน และนักเรียนก็
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงโรงเรียนนี้คนท่ีผิดระเบียบวินัยจะไมถูกยอมรับ



จากคนในโรงเรียน ถือวาไมเขาพวก ดังนั้นก็จะเปนการกดดันไปในตัววาตองแตงกายใหเรียบรอย
และปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด สวนในเร่ืองของการคํานึงถึงผูอาวุโสนั้น บุคลากรใน
โรงเรียนจะคํานึงในดานการแสดงความเคารพมากกวา เพราะความอาวุโสในท่ีนี้หมายถึง การมี
วัยวุฒิมากกวา หรือ การมีคุณวุฒิมากกวา ดังนั้นระบบในโรงเรียนก็ยังคงวัฒนธรรมไทยอยูคือผูนอย
ก็ยังคงใหความเคารพผูใหญ  สวนความอาวุโสในเร่ืองการทํางานก็เชนกัน บางคนอาจจะอายุนอย
กวาก็จริงแตมีความสามารถมากกวา มีวิทยฐานะมากกวา หรือมีความถนัดดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะมากกวา หรือเปนตนแบบท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม ก็จะไดรับการยอมรับและเคารพ 
นับถือจากทุกคนในโรงเรียน  แตในเร่ืองการทํางานนั้นผูวิจัยเห็นวาครูนอย หรือครูอาวุโสก็สามารถ
เสนอเร่ืองราวและปญหาตางๆ จากการทํางาน รายงานตอผูบริหารไดเลย  ในบางเร่ืองก็ไดเสนอเปน
ข้ันตอนคือครูเสนอตอหัวหนากลุมสาระฯ  แลวหัวหนาเสนอตอรองฯ แลวคอยเสนอตอผูบริหาร  
งานบางอยางท่ีตองเปนข้ันตอนก็มีการเสนอแบบตามลําดับอาวุโสจริง  แตถามีเร่ืองเรงดวนครู
สามารถเสนอโดยตรงตอรองผูอํานวยการในกลุมงานท่ีเกี่ยวของ หรือตอผูอํานวยการไดเลย เพื่อ
ความรวดเร็ว ซ่ึงการกระทํานี้เกิดข้ึนจริงและไมถือวาผิดระเบียบโรงเรียน  สวนในเร่ืองการแบงแยก
ผูอาวุโสมากกับผูอาวุโสนอยนั้น สังเกตจากการจัดหองแลว ผูวิจัยพบวาในระดับผูอํานวยการนั้น
ทานจะมีหองสวนตัว ท่ีมีพื้นท่ีมากพอสมควรท่ีจะเอาไวตอนรับแขกดวย  สวนรองผูอํานวยการทั้ง 
4 งาน นั้นจะอยูประจําหองของกลุมงานตน และการจัดท่ีนั่งก็ไมไดแยกเปนหองสวนตัวของรองฯ 
กับบุคลากรเลย  เพราะโตะทํางานของรองฯ  ก็จะอยูรวมกับโตะทํางานของบุคลากรในกลุมงาน  
แตอาจจะมีการวางในตําแหนงดานหลังของหอง เพื่อใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมของครูทุกคน
ไดชัดเจน  ซ่ึงผูวิจัยเขาไปในตอนแรก ถาไมสังเกตปายช่ือบนโตะท่ีทํางานก็แทบจะไมทราบเลยวา
โตะตัวไหนเปนของครูตัวไหนของรองฯ   และสังเกตวาในตอนพักกลางวันท้ังครูและรองฯ ในกลุม
งานน้ันๆ ก็จะรับประทานอาหารรวมกัน  และในหองกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ก็เชนกัน การจัด
วางโตะทํางานหัวหนากลุมสาระฯ  และบุคลากรในกลุมจะนั่งหองเดียวกัน  และใหโตะหัวหนา
กลุมสาระฯ อยูดานหลังสุด ซ่ึงก็ดวยเหตุผลเดียวกันกับการวางโตะรองฯ ซ่ึงผูวิจัยพบวาครูทุกคน
ใหความเคารพในความอาวุโส และคนที่มีอาวุโสก็จะมีความเปนกันเอง ไมไดแบงแยกตําแหนง 
สังเกตจากเวลาใชคําแทนตัวเองก็เรียกวาพ่ี  อา  ลุง  เปนตน  ทําใหระบบการคํานึงผูอาวุโสใน
โรงเรียนนั้นเปนไปโดยอัตโนมัติในใจ แตในดานการวางตัวและการแสดงออกก็จะทําใหดูเปน
กันเอง และทําใหบุคลากรมีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากข้ึน เพราะไมตองมาคอยเกร็งกับการ
ใชอํานาจของคนท่ีมีตําแหนงสูงกวา แตลักษณะจะเปนเหมือนคนในครอบครัวปกครองและดแูลกนั
มากกวา ซ่ึงการพูดกันตรงๆ ก็ยังคงไดรับความนิยมท่ีจะใชในการปกครองและดูแลบุคลากรใน
โรงเรียนอยู 



        3.2   ปทัสถานเบื้องตนเก่ียวกับธรรมชาติของเวลา   เปนการพิจารณาวาบุคลากรใน
โรงเรียนใหความสําคัญกับเวลาในการปฏิบัติงานอยางไรบาง  มีจุดเนนในเร่ืองของเวลาอยางไรบาง  
ซ่ึงพบวาบุคลากรมีปทัสถานวาดวยการเนนความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงบุคลากรทุกคน
ตองมาโรงเรียนใหทันเวลา 08.00 น. ถาเลยเวลาเจาหนาที่จะขีดเสนแดง  และโรงเรียนกําหนดให 
ทุกคนมาลงเวลาเขาทํางานกอน 07.45 น. เพราะผูอํานวยการมีนโยบายท่ีจะใหครูทุกคนไดสังเกต
การมาเรียนของนักเรียน  และใหครูนั้นมาโรงเรียนกอนนักเรียน เพื่อดูแลความเรียบรอย  ซ่ึงทุกคน
ท่ีมาถึงโรงเรียนตางก็จะมาทําการลงเวลาท่ีโตะบริเวณหนาหองประชุมเล็กใกลหองผูอํานวยการ  
เพื่อผูอํานวยการจะไดเห็นวาใครมาเชา ใครมาสาย และไดพบปะพูดคุยกันในระหวางการลงเวลา  
ผูวิจัยไปเก็บขอมูลในแตละวันแตเชา โดยพยายามไปกอนครูทุกคนในโรงเรียน และผูวิจัยเองก็ตอง
ลงเวลาทํางานเหมือนครูคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนเชนกัน  ดังนั้นจะมีครูเขาแถวตอจากผูวิจัยเพื่อรอ              
ลงเวลา  ซ่ึงเวลาท่ีครูและบุคลากรสวนใหญมาลงเวลาทํางานประมาณ 07.15– 07. 40 น. สําหรับ
สมุดลงเวลาก็มีการแยกชัดเจน ระหวางผูบริหาร   ครูและพนักงานราชการ  ครูอัตราจาง   ลูกจาง
และแมบาน   และนักศึกษาฝกสอน  ซ่ึงทุกคนตองลงเวลาในเลมท่ีกําหนดตามตําแหนงของตนเอง 
เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คและสรุปของงานบุคคล  และในระหวางการเขาแถวเพื่อรอลงเวลา
นั้นครูและบุคลากรก็จะมีการพูดคุย ทักทายกัน ทําความเคารพกัน  ซ่ึงการพูดคุยกันในชวงนี้
สวนมากจะเปนการถามทุกขสุขกันมากกวา จะมีบางท่ีพูดคุยกันเร่ืองงาน สวนใหญท่ีผูวิจัยสังเกตจะ
พูดคุยกันเกี่ยวกับเครื่องแตงกายมากกวา เชน ชมวาชุดของครูคนนั้นสวย  วันนี้แตงตัวดี อะไร
ประมาณนี้  หรือไมก็ถามเร่ืองสุขภาพของครูและคนในครอบครัว เปนตน  เม่ือทุกคนลงเวลาแลวก็
จะตางแยกยายไปปฏิบัติหนาท่ีครูเวรประจําจุดตางๆ ซ่ึงไดแก หนาประตูโรงเรียน  หนาเสาธง             
โรงอาหาร  อาคารตางๆ และหลังโรงเรียน   ซ่ึงเม่ือทําหนาท่ีครูเวรก็จะตองลงบันทึกเหตุการณท่ีพบ
เจอในสมุดบันทึกเวร  เพื่องานบุคคลจะไดลงสรุปตอไป  เม่ือเวลาประมาณ 07.50  น. โรงเรียนจะ
เปดสัญญาณเตือนเพื่อใหนักเรียนทุกคนเตรียมตัวมาเขาแถวเคารพธงชาติ และเม่ือเวลา 08.00 น.  
เสียงออดจะดังข้ึนอีกคร้ัง ครูเวรหนาเสาธงจะประกาศใหนักเรียนเขาแถวใหเรียบรอย ซ่ึงนักเรียนก็
มีความกระตือรือรนในการเขาแถวและรวมกิจกรรมดีมาก  ซ่ึงเม่ือทํากิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จ
แลวครูท่ีทําหนาท่ีใหโอวาทหนาเสาธงก็ตองรักษาเวลาในการพูดคุยกับนักเรียน ซ่ึงจะใชเวลา
ประมาณ 10 นาที ถาเกินเวลาก็จะอาจโดนตําหนิจากครูคนอ่ืนๆ ได  และครูประจําช้ันท่ีทําหนาท่ี
สํารวจรายช่ือนั้นก็จะตองใชเวลาสํารวจรายช่ือไปพรอมกับการใหโอวาทของครูเวร ซ่ึงกิจกรรม          
ทุกอยางจะเสร็จพรอมกัน กอนท่ีจะใหนักเรียนเดินเปนแถวข้ึนช้ันเรียน และปทัสถานเบ้ืองตนใน
เร่ืองของความตรงตอเวลาอีกอยางคือการเรียนการสอน ทุกคาบสอนจะใชเวลา  50  นาที และเผ่ือ
เวลาใหนักเรียนเดินเปล่ียนหองเรียนประมาณ  5  นาที  ครูจะตองเขาสอนใหตรงเวลา และเลิกสอน



ตรงเวลา  ถาไมอยางนั้นจะมีปญหากับวิชาอ่ืน ซ่ึงทุกคนก็ใหความเคารพในการตรงตอเวลามาก เชน
ท่ีผูวิจัยพบวามีอยูคร้ังหนึ่งท่ีครูภาษาอังกฤษเลิกสอนชากวาเวลาท่ีกําหนด ทําใหวิชาตอไปมีเวลา
สอนนอยลง ซ่ึงครูวิชาตอไปคือวิชาสังคมศึกษา เม่ือวิชาภาษาอังกฤษใชเวลาของตนไปประมาณ 20 
นาที  ก็เลยเปนประเด็นท่ีครูคนนั้นพูดในที่ประชุม และขอรองใหครูตรงตอเวลาดวย ไมควรเลย
คาบสอนของตนเอง เพราะจะกระทบกับวิชาตอไป ซ่ึงทุกคนในที่ประชุมก็เห็นดวย และมีการ
ปรับปรุงความตรงตอเวลาใหมากข้ึน  ซ่ึงการยึดม่ันในเวลาของครูนั้นสงผลไปยังนักเรียน ทําให
นักเรียนก็ตรงตอเวลาไปดวย และมีความกระตือรือรนในการเรียนรูมากข้ึน เพราะสังเกตในชวงท่ี
นักเรียนเดินทาง ไปเรียนอาคารอ่ืนนั้นจะไปอยางรวดเร็วและบางคนก็กระตุนเพื่อนใหเดินเร็วๆ จะ
ไมมีการแวะเลนระหวางทาง  ซ่ึงโรงเรียนท่ีใหนักเรียนเรียนแบบเดินเรียนนั้นตองปลูกฝงในเร่ือง
ของความตรงตอเวลาเปนอยางมาก เหมือนกับท่ีผูอํานวยการวา  

“...โรงเรียนเรานั้นระเบียบวินัยและเวลาเปนเร่ืองสําคัญมาก เพราะเราตองการปลูกฝง
ใหกับนักเรียน เม่ือนักเรียนมีจํานวนมากข้ึนในแตละป ทําใหจํานวนหองเรียนของเราไมเพียงพอ ก็
ตองแกปญหาใหนักเรียนเดินเรียนไปกอน จนกวาจะมีอาคารใหม ดังนั้นปญหาของการเดินเรียน คือ
ถานักเรียนแวะเลนระหวางทาง หรืออาจเปนโอกาสใหนักเรียนโดดเรียนได  ดังนั้นเราตองใช
มาตรการในการตรงตอเวลาเปนเคร่ืองกระตุนใหครูและนักเรียนมีความกระตือรือรน เพราะถาแวะ
เลนระหวางทางก็จะเขาหองไมทัน ถูกครูเช็ความาสาย ซ่ึงจะมีผลตอการเรียนของนักเรียนได และ
ถาเขาหองเรียนชา  ทางโรงเรียนจะทําหนังสือถึงผูปกครองเพื่อแจงใหทราบ และถาเขาชา 5 คร้ัง จะ
เชิญผูปกครองมาพบและพูดคุยเพ่ือหาทางอบรมชวยกัน...”   

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 11 กุมภาพันธ  2552) 
 
การใหความสําคัญกับการตรงตอเวลาของครู บุคลากร และนักเรียนนั้นเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี

ทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและประสบความสําเร็จไดในท่ีสุด 
        3.3 ปทัสถานเบ้ืองตนเก่ียวกับธรรมชาติของพ้ืนท่ี  เปนการพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองพื้นท่ี
ในโรงเรียน  พบประเด็นท่ีสําคัญคือ การกําหนดอาณาเขตพื้นท่ีในโรงเรียนเปน ฝงไทย และฝงลาว  
และการมีบริเวณของหอพระพุทธรูปประจําโรงเรียน  ลักษณะท่ีตั้งของอาคารในโรงเรียนนั้น จะมี
สนามฟุตบอลอยูบริเวณกึ่งกลางของโรงเรียน  แบงท่ีตั้งของอาคารเรียนออกเปนสองสวน คือ สวน
ทางดานขวามือของสนามฟุตบอล ซ่ึงจะเปนท่ีตั้งของอาคารท่ีมีหองผูอํานวยการ  หองสํานักงาน
กลุมงานท้ัง 4  งาน  หอประชุม  โรงอาหาร  หองสมุด  หองศูนยวัฒนธรรม ลานหนาเสาธง ประตู
เขา-ออกโรงเรียน หองโสตทัศนศึกษา  และอาคารเรียนหลังใหญจํานวน 3  หลัง  เปนตน กิจกรรม
สวนมากของโรงเรียนจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีบริเวณซีกขวาของสนามฟุตบอลมากกวา  สวนอีกดานของ



สนามฟุตบอลเปนอาคาร 3 ท่ีเพิ่งสรางข้ึนมาไดประมาณ  5  ป  เปนท่ีตั้งของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และมีหองเรียนสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนดวย  และดานขางคอนไปดานหลังของสนามฟุตบอลดานเดียวกันกับ
อาคาร 3 นั้นจะเปนอาคารของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รวมท้ังแปลงเกษตรของ
นักเรียน  ซ่ึงพื้นท่ีทางดานนี้จะถูกครูและบุคลากร รวมท้ังนักเรียนเรียกวาฝงลาว เนื่องจากคอนขาง
อยูหางไกลจากหองผูอํานวยการและหองสํานักงานตางๆ การติดตองานหรือการเดินทางไปมาของ
ครูและนักเรียนตองเดินไปตามบริเวณดานขางสนามฟุตบอลซ่ึงระยะหางจากอาคารดานหนา
ประมาณ 200 เมตร  และดานขวามือของสนามฟุตบอล ซ่ึงเปนศูนยรวมสํานักงาน หองประชุม 
หองเรียน โรงอาหารนั้นจะถูกเรียกวาฝงไทย เพราะมีความเพียบพรอมมากกวา  ซ่ึงก็เปนช่ือเรียกท่ี
ทุกคนเรียกกันเลนๆ แตแอบแฝงไวซ่ึงนัยบางอยาง เพราะมีครูบางคนบอกวาบางคร้ังพวกเคาก็
พลอยกลายเปนคนแบบฝงลาวจริงๆ ดวย  คือจะหอขาวมาทํากับขาวรับประทานรวมกันตอน
กลางวัน ในขณะท่ีคนฝงไทยน้ันมักจะไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร  ซ้ือเขามาท่ีหองพักครู 
หรือไมก็ออกไปท่ีรานอาหารนอกโรงเรียน  สวนครูฝงลาวนั้นมักจะหอขาวมารับประทานท่ี
โรงเรียน ก็อบอุนอีกแบบ  บางวันผูบริหารก็เดินมาเยี่ยมเยียนและรวมรับประทานอาหารดวย  ซ่ึงครู
ท่ีดูแลอาคารฝงลาวนี้ก็มีความเปนกันเอง  และก็สามารถเขากับครูท้ังโรงเรียนไดปกติ   

และพ้ืนท่ีอีกท่ีในโรงเรียนท่ีทุกคนใหความสําคัญคือ  บริเวณของหอพระพุทธรูป                   
หอพระพุทธรูปของโรงเรียนนั้นต้ังอยูบริเวณดานประตูทางเขาโรงเรียน  ติดถนนในโรงเรียนท่ีผูคน
เดินผาน ใกลกับบริเวณหนาเสาธง  ซ่ึงเปนหอพระพุทธรูปนั้นถือเปนสัญลักษณทางศาสนา  
นอกจากหอที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแลว ยังมีการทําร้ัวเล็กๆ กั้นเปนบริเวณ 3x3 เมตร  
เพ่ือใหเปนอาณาเขตท่ีชัดเจน และมีทางเดินเขาไปนมัสการ กราบไหวของคนท่ัวไป  ซ่ึงในทุกเชา
จะมีเจาหนาท่ีนําดอกไม ธูป เทียน มาเปล่ียนท่ีหอพระทุกวัน และเม่ือนักเรียนหรือครูเขามายังประตู
โรงเรียนนอกจากก็ตองยกมือข้ึนไหวแสดงความเคารพตอครูเวรแลวก็จะยกมือไหวพระในหอพระ
ดวย เม่ือโรงเรียนจะทํากิจกรรมอะไร หรือจะเดินทางไปแขงขันกิจกรรมตางๆ ก็ตองนํานักเรียน
และครูมาขอพรจากพระประจําโรงเรียนทุกคร้ัง ซ่ึงนี่ก็เปนความเช่ือ ความศรัทธาทางศาสนา                
ท่ีทุกคนน้ันมีพื้นฐานมาจากท่ีบานอยูแลว ดังนั้นการมีพระเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจใหคนทํา          
ความดีท่ีโรงเรียนก็เปนการเสริมใหคนรูจักธรรมะมากข้ึนและมีจิตใจออนโยนสมกับเปนชาวพุทธ
มากข้ึน 
        3.4  ปทัสถานเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะของธรรมชาติมนุษย  โดยผูวิจัยพิจารณาจาก
การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรในโรงเรียนวาเปนอยางไร ลักษณะ
ของบุคลากรท่ีเปนท่ียอมรับ ตลอดจนพิจารณาถึงความตองการของบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงไดขอ



คนพบดังนี้  ลักษณะท่ัวไปของบุคลากรในโรงเรียน  แบงเปน กลุมอายุ  และกลุมท่ีทํางาน ซ่ึงกลุม
อายุนั้นแบงเปนกลุมผูใหญกับกลุมเด็ก โดยการแบงกลุมดังกลาวไมไดเปนการแบงแยกอยางเปน
ทางการหรือการแตกแยก แตเปนการแบงตามความมีอาวุโสและความรูสึกของบุคลากร คือแบงเปน 
“กลุมผูใหญ”  และ “กลุมเด็กๆ”  การแบงเปนกลุมผูใหญ สวนใหญจะหมายถึงบุคลากรท่ีอยูใน
ระดับผูบริหารหรือหัวหนา  สวนกลุมเด็กๆ หมายถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติการ หรือบุคลากรท่ี
หลายคนเรียกวา “คนรุนใหม”  เนื่องจากกลุมผูใหญเปนผูท่ีมีความอาวุโสมากกวาทําใหเกิด 
“ชองวางระหวางวัย”  ข้ึน คือ  “มีความตางของอายุกั้นเขามา  ระดับความเกรงใจก็มากข้ึน  ความ
เคารพยําเกรงก็มากข้ึน”   ท้ังนี้รวมไปถึงการรับฟงความคิดเห็นของกลุมเด็กๆ ดวย   สําหรับกลุมท่ี
ทํางาน หมายถึงบุคลากรท่ีทํางานในกลุมงาน หรือกลุมสาระฯ เดียวกัน  ซ่ึงจะมีความใกลชิดสนิท
สนมกันมากกวาตางกลุมงาน  พบวาครูและบุคลากรในกลุมงานเดียวกันหรือกลุมสาระฯ เดียวกัน
มักจะไปไหนมาไหนดวยกันมากกวาไปกับบุคลากรตางกลุมงาน รวมทั้งเวลาไปงานเล้ียงตางๆ 
กลุมคนท่ีสนิทกันซ่ึงสวนมากจะเปนกลุมงานเดียวกันนั้นจะนั่งโตะเดียวกัน เพราะจะพุดคุยกันได
สนุกสนานมากกวา  สวนในเร่ืองของลักษณะบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับ ก็จะพิจารณาถึงคุณลักษณะของ
บุคลากรคนน้ันซ่ึงพบวาคนไหนจะเปนท่ียอมรับของคนท้ังโรงเรียนและชุมชนไดนั้นตองเปนคนท่ี
มีลักษณะท่ีมีความรับผิดชอบในหนาท่ี  มีความยุติธรรมมีเหตุผล  มีความมุงม่ันในการทํางาน               
มีวินัยในการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน  และนอกจากนี้ครูและบุคลากรในโรงเรียนก็มีความตองการ           
ในดานขวัญและกําลังใจ โดยขวัญกําลังใจในท่ีนี้ไมไดหมายความถึงเงินทองอยางเดียว แตการที่
ผูบริหารและเพื่อนรวมงานใหความสําคัญ ใหการยอมรับ ยกยอง ชมเชย ก็คือกําลังใจสําคัญ             
สวนความดีความชอบตอนส้ินภาคเรียนนั้นก็ถือเปนรางวัลจากการความเหน็ดเหน่ือยในการทํางาน  
นอกจากนี้ครูและบุคลากรยังมีความตองการความกาวหนาในชีวิต ซ่ึงความกาวหนาในชีวิตนั้น
หมายถึง การเล่ือนตําแหนงทางวิชาการ การเล่ือนวิทยฐานะ  ซ่ึงในชวงท่ีผูวิจัยไปฝงตัวเพื่อเก็บ
ขอมูลนั้นก็มีครูท่ีสามารถสอบบรรจุผูบริหารได  ซ่ึงเปนครูกลุมสาระฯ คณิตศาสตร  นํามาซ่ึงความ
ดีใจและภาคภูมิใจแกครูท้ังโรงเรียน และขณะน้ีก็มีครูหลายคนท่ีพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท และพัฒนาวิทยฐานะใหสูงข้ึน ซ่ึงมีแบบอยางคือครูท่ีไดวิทยฐานะเช่ียวชาญ
จํานวน 2 คน ทําใหครูทุกคนยึดเปนแบบอยางและพยายามพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อความกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน  และความตองการดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงหมายถึงการมีความเปนอยูท่ีดี  มีรายได
เพียงพอกับรายจายและเหลือเก็บเพื่อใชจายในยามจําเปนหรือเพื่ออนาคต มีส่ิงอํานวยความสะดวก 
เชน รถยนต รถจักรยานยนต รวมถึงส่ิงจําเปนอ่ืนๆ  ซ่ึงลําพังเงินเดือนขาราชการคงไมเพียงพอท่ีจะ
เหลือเก็บมากมาย โดยเฉพาะคนท่ีเพิ่งบรรจุ หรือเปนอัตราจางของโรงเรียน  ดังนั้นจึงพบวา
บุคลากรบางคนหารายไดพิเศษนอกเหนือจากงานประจําท่ีโรงเรียน เชน การสอนพิเศษ  การคาขาย  



เปนตน  ซ่ึงบุคลากรหลายคนอาศัยในตัวอําเภอ และท่ีบานมีธุรกิจสวนตัวดวยดังนั้นเม่ือกลับจากท่ี
ทํางานก็จะชวยทางบานหารายไดอีกทางหนึ่ง  
        3.5  ปทัสถานเบื้องตนเก่ียวกับธรรมชาติของกิจกรรมมนุษย  ปทัสถานดานนี้จะ
เกี่ยวของกับแบบแผนการกระทําของบุคคลากรในโรงเรียน  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน และเปนการรับรูของ
บุคลากรในโรงเรียน  พบวาประกอบดวยลักษณะท่ีสําคัญ คือ ครูและบุคลากรทํางานหนักท้ังการ
สอนและงานพิเศษ  ซ่ึงครูทุกคนนั้นตองรับผิดชอบภาระงานหลักๆ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู                   
แกนักเรียน ซ่ึงในหน่ึงสัปดาหนั้นครูจะตองทําการสอนในรายวิชาของตนคนละประมาณ  10 – 22 
คาบตอสัปดาห  และจะตองใชเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงครูก็ตองใหเวลา   
ในการพัฒนาตนเองดวย  นอกจากงานหลักดานการสอนแลวครูยังตองทํางานในหนาท่ีพิเศษอีก คือ 
งานในกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน ครูท่ีทําหนาท่ีเจาหนาท่ีวัดผล ก็ตองคอยใหความสะดวก    
ในการขอเอกสารเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน ซ่ึงจะมีการแบงเปนชวงเวลาใหนักเรียนมาติดตอ
เปนชวง โดยจัดในชวงท่ีครูคนนั้นไมมีการสอน นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวัน             
ในจุดตางๆ ของครู เชนในตอนเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติ และ ตอนพักกลางวัน ซ่ึงแตละคนก็จะ
มีจุดท่ีอยูเวรแตละวันตางกันไป ซ่ึงถือวาในหนึ่งวันนั้นครูและบุคลากรตองทําหนาท่ีโดยไมมี
ช่ัวโมงวางเลย ทุกคนตางทํางานเต็มเวลา เพราะหนาท่ีรับผิดชอบคอนขางมาก  นอกจากนี้เสาร 
อาทิตยหรือวันหยุดราชการก็ตองมาอยูเวรตอนกลางวัน  รวมท้ังเวรตอนกลางคืนดวย  ครูและ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด ซ่ึงเปนอีกลักษณะท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของธรรมชาติของ
กิจกรรมมนุษย ตั้งแตการแตงกาย การลงเวลา การรวมกิจกรรม และการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
อยางเครงครัดทุกอยาง  และอีกลักษณะคือ ครูดูแลนักเรียนเหมือนลูก  ความสัมพันธระหวางครูและ
นักเรียนนั้นคอนขางเปนกันเอง ครูมีความต้ังใจและเอาใจใสนักเรียน รวมท้ังอบรมส่ังสอน
เหมือนกับอบรมส่ังสอนลูกของครูท่ีบาน โดยการติดตามและสอบถามขอมูลของนักเรียนอยาง
ใกลชิด  ความเปนกันเองของครูทําใหนักเรียนมีความไววางใจและมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน และ
การรวมกิจกรรม ซ่ึงครูและบุคลากรทุกคนจะใหลูกมาเรียนท่ีโรงเรียนนี้จนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวาแมแตครูและบุคลากรเองก็มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของเพ่ือนครู และโรงเรียน
วาจะสามารถถายทอดความรูและดูแลนักเรียนไดอยางเต็มท่ี  
        3.6  ปทัสถานเบื้องตนเก่ียวกับธรรมชาติของสัมพันธภาพระหวางมนุษย  โดย
พิจารณาจากลักษณะพื้นฐานของสัมพันธภาพและส่ิงท่ียึดเหน่ียวใหอยูรวมกัน ซ่ึงลักษณะพื้นฐาน
ของสัมพันธภาพนั้น จะเห็นไดวาโรงเรียนมีสมาชิกกลุมใหญๆ 2 กลุม คือ กลุมผูบริหาร และกลุม
ครูและบุคลากร  ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาและพบวาสัมพันธภาพของบุคลากรในโรงเรียนมีดังนี้ 
สัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูบริหาร  เปนแบบทํางานรูกัน ตามลักษณะโครงสรางการบริหาร



นั้นก็ยังเปนแบบราชการอยู ซ่ึงลักษณะความสัมพันธจะเกี่ยวของสัมพันธกันตามระบบสายงานการ
บังคับบัญชา อยางไรก็ตามแมวาผูบริหารของโรงเรียนจะอยูในระบบราชการ ซ่ึงมีความสัมพันธกัน
ตามระดับในสายงานซ่ึงบุคลากรบางคนบอกวา “บางคนก็ไมคุนเคยถาไมใชเร่ืองงาน”  แตจาก
การศึกษาพบวาสัมพันธภาพระหวางผูบริหารกับผูบริหาร ยังมีลักษณะท่ีไมใชตามตําแหนงหนาท่ี
หรือสายบังคับบัญชาอยางแทจริง  บุคลากรหลายคนในโรงเรียนมองวาระหวางผูบริหารบางทาน 
“มีความสนิทสนมกันเปนการสวนตัว” ไมไดสัมพันธกันเฉพาะในหนาท่ีการงาน ซ่ึงความสัมพันธ
สวนตัวบางคร้ังเกิดจากการ “เท่ียวดวยกัน รับประทานอาหารดวยกัน ไปไหนมาไหนดวยกัน”  
สัมพันธภาพสวนตัวระหวางผูบริหารกับผูบริหารยังมีผลตอการปฏิบัติงาน กลาวคือเม่ือมีการจัด
กิจกรรมของกลุมงานตางๆ ผูบริหารของกลุมงานอ่ืนก็จะใหความรวมมือชวยเหลือกันอยูเสมอ และ
ทีมบริหารของโรงเรียนนั้นจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห เพื่อปรึกษาหารือ และพบปะกัน ทําให
ความสัมพันธนั้นมีความเปนกันเองและสามารถใชความสัมพันธนี้เปนส่ิงท่ีจะเอ้ือใหการดําเนินงาน
เปนดวยความรวดเร็วมากข้ึน  นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร  เนื่องจาก
ผูบริหารมีหลายระดับดังนั้นบุคลากรจะมีความสนิทสนมและสัมพันธกับผูบริหารระดับใกลชิดมาก
ท่ีสุด สวนผูอํานวยการนั้นมักจะเปนความสัมพันธในเร่ืองงานมากกวา  ซ่ึงความสัมพันธนั้นก็จะ
เกิดจากการรวมงานกัน  การรับประทานอาหารรวมกัน การรวมงานเล้ียงสังสรรคตางๆ เปนตน 
โดยเฉพาะรองผูอํานวยการกับบุคลากรในกลุมงานนั้นจะมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด เพราะมีหอง
ทํางานรวมกัน  รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน และทํากิจกรรมในกลุมงานรวมกัน ดังนั้น
ผูบริหารไดดูแลบุคลากรของตนสรางความประทับใจและขวัญกําลังใจแกบุคลากรเกิดเปน
ความสัมพันธท่ีทําใหการทํางานนั้นประสบผลสําเร็จไดในท่ีสุด  สวนความสัมพันธระหวาง
บุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงเปนความสัมพันธกันแบบพี่นอง  ซ่ึงอาจแตกตางกันในดานความคิดแต
สามารถรวมงานกันได  ซ่ึงความสัมพันธแบบนี้ก็จะแบงออกเปนกลุมๆ โดยสมาชิกแตละกลุมนั้น
เกิดจากกลุมงาน หรือกลุมหมูบาน หรือกลุมท่ีอยูในชวงวัยเดียวกัน  กลุมท่ีมีแนวคิดเดียวกัน 
ทัศนคติเหมือนกัน หรือกลุมศิษยเกาเคยเรียนรุนเดียวกัน เปนตน ซ่ึงการสรางกลุมความสัมพันธนั้น
ไมไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงเพราะสวนใหญแลวเปนกลุมทํางานมากกวา  ซ่ึงในดาน
ความเห็นตางกันก็มีบางแตไมกระทบกับการดําเนินงานของโรงเรียน 
 
 
2. บทสรุปลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 จากการศึกษาตัวแปรท่ีมีสวนเกี่ยวของและสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน
รางวัลพระราชทานท้ัง 22 ตัวแปรขางตน  กับการสังเกตและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ



โรงเรียนนั้นจะเห็นไดวาลักษณะหรือรูปแบบวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม ซ่ึง
เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มาหลายปแลวนั้น โรงเรียนยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนรางวัลพระราชทานอยู แมวาเวลาจะผานไปหลายปแลว 
นั่นก็คือ โรงเรียนยังมุงเนนในดานคุณภาพนักเรียน โดยจัดการศึกษาที่สงผลใหนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความรูความสามารถทางวิชาการ มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจ
แจมใส และมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา  ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ซ่ึง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาน้ันเปนการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน การผลิต การใช 
การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการพัฒนาแหลง
เรียนรู  ดานการบริหารการจัดการ โดยจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน การบริหารงบประมาณและการบริการ และการ
บริหารงานอาคารสถานท่ี  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน ซ่ึงการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนั้นมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนตอการจัด
การศึกษาและมีสวนรวมของโรงเรียน ตอการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน ดานบุคลากรและการ
บริหารงานบุคลากร ท่ีมุงเนนคุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของบุคลากร
สนับสนุน และการบริหารงานบุคลากรใหเปนระบบและมีระเบียบในการปฏิบัติงาน รวมท้ังทุกคน
ตองมีสวนรวมในกิจกรรม และมีเปาหมาย ทิศทางการพัฒนารวมกันและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน  และดานความดีเดนของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนมีการพัฒนา คิดสรางสรรคโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจะทําใหโรงเรียนนั้นดีเดนและมีการเก็บรวบรวมผลงานดีเดนของโรงเรียน  ผูบริหาร  ครู 
และนักเรียน ไวในหองเกียรติยศของโรงเรียนเพ่ือเปนแหลงแสดงผลงานใหทุกคนไดเห็นและเปน
แหลงเรียนรูทางดานการพัฒนาโรงเรียนแกคนท่ัวไป  ซ่ึงหองเกียรติยศนี้ทางโรงเรียนจัดสรางข้ึน
กอนการประเมินโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน เปนหองแสดงผลงานท่ีมีความสวยงาม ทันสมัย 
สามารถเปนหองประชุมเล็ก  หองตอนรับแขกของโรงเรียน และหองสัมมนากลุมยอย ซ่ึง
บรรยากาศของหองน้ันเอ้ืออํานวยตอการสรางสรรคงาน มีเคร่ืองปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ีท่ีทันสมัย 
ถือวาโรงเรียนจัดบรรยากาศและวัสดุท่ีใชในหองไดอยางดี เปนหนาเปนตาของโรงเรียนได 
 ดังนั้นเพื่อรักษามาตรฐานโรงเรียนรางวัลพระราชทานและรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย 
โรงเรียนจึงมีลักษณะวัฒนธรรมองคการ ท่ีมุงเนนคานิยมรวมกัน  ซ่ึงคานิยมนั้นเปนรากฐาน           
ความเชื่อรวมกันของการใหคุณคาการกระทําอยางใดอยางหน่ึงของคนในโรงเรียน  คานิยมบอก
แนวทางแกบุคลากรในองคการใหรูวา พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติในการทํางานมีอะไรบาง ซ่ึงคานิยม
รวมของโรงเรียนนั้นมีความสอดคลองสัมพันธกันท้ังผูบริหาร  ครูและบุคลากร  นักเรียน  รวมท้ัง



ชุมชน  ซ่ึงคานิยมของชุมชนนั้นสงผลอยางมากตอคานิยมรวมในโรงเรียน และคานิยมรวมใน
โรงเรียนนี้ก็สงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในชุมชนเชนกัน โดยโรงเรียนมีคานิยมรวมท่ีมีความ
โดดเดนจากโรงเรียนอ่ืนคือ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัย รับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนอยางเขมแข็ง  และคานิยมรวมในการยึดถือระบอบประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน  ซ่ึง
นอกจากนี้ก็มีคานิยมทางดานการพัฒนาตนเองของบุคลากร การมีสวนรวมและแสดงออกตามสิทธิ
ในกิจกรรมตางๆ   และคานิยมดานการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน  ซ่ึงคานิยมเหลานี้ทํา
ใหระบบการบริหาร การทํากิจกรรมและการพัฒนานักเรียน พัฒนาโรงเรียนเปนไปไดอยางงายข้ึน 
เนื่องจากทุกคนยึดระเบียบวินัยในการทํางาน  และทําใหไมมีใครบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ี  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีความคาดหวังรวมกัน  โดยคนในโรงเรียนมีความคาดหวังรวมกันในดาน
ของการพัฒนานักเรียน ใหประสบผลสําเร็จ และคาดหวังจากเพื่อนรวมงานในการยอมรับซ่ึงกัน
และกันและสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมของกลุมได  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีอุดมการณ
และแรงบันดาลใจรวมกัน ซ่ึงอุดมการณและแรงบันดาลใจนั้นเปนเปาหมายหรืออุดมคติ  ซ่ึงถือเปน
เปาหมายสูงสุดของครูและบุคลากรในโรงเรียน  ถาหากบุคลากรมีเปาหมายและแรงบันดาลใจ
รวมกัน ยอมผลักดันใหบุคลากรมีพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น   
ทุกคนมีเปาหมายรวมกันในเร่ืองของความสําเร็จของโรงเรียน  นั่นก็คือ ความสําเร็จในการแขงขัน
ท้ังของครูและนักเรียน  ซ่ึงโรงเรียนไดตั้งเปาหมายรวมกันวาจะตองพัฒนาโรงเรียนใหเทียบเทา
โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในตัวจังหวัด และสรางใหโรงเรียนประจําอําเภอเปนแหลงเรียนรูและพัฒนา
ทรัพยากรท่ีมีคุณคาใหแกสังคม โรงเรียนมุงความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนานักเรียน                  
ใหประสบผลสําเร็จในการเรียนและการดําเนินชีวิต  และเนื่องจากโรงเรียนมีจํานวนครูและ
บุคลากร รวมท้ังนักเรียนเปนจํานวนมาก  ซ่ึงโรงเรียนก็มีระบบควบคุมทางสังคมขององคการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานนั้นเปนไปตามระบบเดียวกัน ระบบการควบคุมทางสังคมขององคการ  เปน
หนึ่งในข้ันตอนของหลักการบริหาร ซ่ึงระบบการควบคุมนั้นเปนอีกประการที่เปนตัวช้ีวัดความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารขององคการ โรงเรียนมีระบบควบคุมทางสังคมขององคการ โดยใช
กรอบระเบียบของโรงเรียนเปนตัวควบคุม ซ่ึงระเบียบนั้นมีท้ังระเบียบตามกฎหมายซ่ึงทุกโรงเรียนก็
คงปฏิบัติตามอยูแลว แตสําหรับโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้จะมีระเบียบที่เปนขอตกลงรวมกันของ
ครูและบุคลากรซ่ึงเห็นตรงกันวาดีและมีสวนในการพัฒนาโรงเรียน ซ่ึงถาใครไมปฏิบัติตามก็ไมถือ
วาผิดวินัยแตอาจจะไมเปนท่ียอมรับของกลุมก็ได ดังนั้นลักษณะการควบคุมทางสังคมของโรงเรียน
จะเปนแบบการใชอิทธิพลของกลุมเปนตัวควบคุม จึงเรียกไดวาโรงเรียนใชพฤติกรรมตนแบบหรือ
พฤติกรรมของกลุมคนหมูมากในโรงเรียนเปนแนวทางในการควบคุมทางสังคม ใหทุกคนดําเนิน
ไปภายใตระเบียบและคานิยมของคนหมูมาก  โดยโรงเรียนคอนขางเขมงวดตอระเบียบ เชน ถาหาก



มีรถเขาออกประตูโรงเรียน ยามหนาโรงเรียนตองจดทะเบียนรถและดูวาเปนทะเบียนรถของครู          
คนไหน  แลวก็ดูวามีสอนในเวลาที่ออกไปหรือไม  ถาไมมีสอน ครูคนนั้นกลับเขาโรงเรียนกี่โมง 
แลวมาทันสอนหรือไม ถาพบวาครูท้ิงการสอน ครูหัวหนาเวรจะรายงานตอรองผูอํานวยการกลุม
บริหารงานบุคคล เพื่อเรียกช้ีแจงและพูดคุยเปนรายคน และรายวัน ซ่ึงทําใหครูทุกคนไมท้ิง                
คาบสอนและยึดม่ันในระเบียบวินัยตามระบบ จนเคยชินเปนนิสัยและไมรูสึกกดดัน  ซ่ึงพฤติกรรม
ทางสังคมนี้จะถูกถายทอดจากรุนสูรุนโดยอัตโนมัติ  ซ่ึงอาจเปนระบบการควบคุมทางสังคมท่ีอาศัย
กระบวนการสังคมประกิต (social globalization) เปนตัวสรางและถายทอดจากรุนสูรุนโดยท่ี
ผูบริหารไมตองมีบทบาทในการควบคุม เพราะกระบวนการในสังคมเปนตัวขัดเกลาเอง  พฤติกรรม
และคานิยมทางวัฒนธรรมเหลานี้ลวนสงผลใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานและการ
พัฒนานักเรียน  พัฒนาครู และพัฒนาโรงเรียนใหมีชื่อเสียง ไดรับรางวัล และเปนท่ีนิยมของ
นักเรียนและผูปกครองท้ังในชุมชนและนอกเขตพื้นที่  
 ดังนั้นลักษณะของวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงศึกษาเฉพาะ
โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมน้ัน  สามารถแบงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการไดสองมิติ คือ มิติแรก 
วัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมยอย   

1) วัฒนธรรมหลัก  (dominant  culture) ซ่ึงเปนวัฒนธรรมหลักท่ีโดดเดนของโรงเรียน 
โดยจะเห็นไดจากคานิยมหลักของโรงเรียนซ่ึงคนสวนใหญท่ีรับรูและยอมรับ  ตลอดจนเขาใจ
รวมกัน ไดแกวัฒนธรรมในการทํางานและอยูรวมกันแบบเครือญาติ หรือกลุมรวม (clan culture)  ท่ี
เนนความรวมมือ การมีสวนรวม ความผูกพัน ชวยเหลือ พึ่งพา อาศัยกันในการทํางาน ซ่ึงบุคลากร
เกือบทุกคนในโรงเรียนนั้นมีภูมิลําเนาท่ีอําเภอเปนสุขนี้ หรือเคยเปนศิษยเกาของโรงเรียนมากอน 
ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันและเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ซ่ึงทําใหสามารถปรับตัวให
เขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปไดอยางรวดเร็ว  โดยการสรางใหบุคลากรมีความรับผิดชอบและ
สรางขอตกลงรวมกัน  ถาสภาพแวดลอมภายนอกเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและยุทธวิธีหัน
กลับมาท่ีสภาพแวดลอมภายในแลว  บุคลากรจะตองปรับเปล่ียนไดทันทีโดยยึดความผูกพันกับ
โรงเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงความผูกพันในท่ีนี้หมายถึงการท่ีเคยรับรู เรียนรู หรือถูกปลูกฝงจาก
โรงเรียนมากอน นั่นแสดงใหเห็นวาการท่ีบุคลากรเปนคนในพ้ืนท่ี ในชุมชน และเปนศิษยเกาของ
โรงเรียนนั้นมีสวนสําคัญอยางมาก ท่ีจะทําใหโรงเรียนนั้นเกิดวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งดวยความผูกพัน 
ความเขาใจกัน ทําใหสามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการปฏิบัตหินาท่ี
ตามบทบาทท่ีไดรับผิดชอบโดยยึดระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนลักษณะของวัฒนธรรม
แบบราชการ (bureaucratic culture) ซ่ึงเปนวัฒนธรรมรอง ท่ีหนวยงานราชการทุกท่ีตองปฏิบัติ           
อยูแลว  โดยโรงเรียนเนนระเบียบท้ังระเบียบตามที่กระทรวงกําหนด ถาไมปฏิบัติถือวาผิดวินัย ซ่ึง



ทุกโรงเรียนก็ตองปฏิบัติตามอยูแลว และท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหโรงเรียนนั้นแตกตางจากโรงเรียน
อ่ืนๆ คือการที่บุคลากรยึดม่ันและปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ซ่ึงเปนระเบียบท่ีมีลักษณะเปน
ขอตกลงรวมกันของบุคลากรในโรงเรียน ท่ีทุกคนรวมกันพิจารณาเห็นวาควรปฏิบัติตามเพื่อความ
สงบเรียบรอยและอํานวยตอการดําเนินงานของโรงเรียน  ถาไมปฏิบัติตามก็ไมถือวาผิดวินัย
ขาราชการครู แตอาจจะไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกในโรงเรียน หรือฝายบริหารอาจเรียก
ตักเตือน  ซ่ึงทุกคน ในโรงเรียนตางก็ใหการยอมรับ และปฏิบัติตาม เพื่อใหสามารถเขากลุมได ซ่ึง
ลักษณะแบบนี้อาจเรียกไดวาโรงเรียนใชกระบวนการคว่ําบาตรทางสังคม (social sanction) เปนส่ิง
ท่ีควบคุมใหทุกคนอยูในระเบียบและมีแนวทางปฏิบัติเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการนี้
นอกจากจะใชกับครูและบุคลากรแลว ยังมีการถายทอดไปยังนักเรียน เพื่อใหปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียน และสามารถเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกลุมได ทําใหงายตอการดูแล และการบริหาร
จัดการพัฒนานักเรียนตอไป  

2)  วัฒนธรรมยอย (subculture) เปนลักษณะวัฒนธรรมของกลุมงาน หรือกลุมสาระการ
เรียนรูตางๆ  ซ่ึงในโรงเรียนนั้นมีกลุมงานทางดานการบริหาร 4 กลุม  และมีกลุมสาระการเรียนรู 8 
กลุม  ซ่ึง ครูและบุคลากรจะมีวัฒนธรรมยอยในการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของแตละกลุมยอย               
ท่ีแตกตางกัน เชน วัฒนธรรมในดานการแตงกาย บางกลุมงานจะมีเคร่ืองแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ
ของกลุม เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ท่ีมีเคร่ืองแบบท่ีบงบอกถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
เปนผาไทย ผาพื้นเมือง  วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ซ่ึงการรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกันของครูในกลุมยอยตางๆ นั้น เปนชวงเวลาท่ีสําคัญอยางมากในการแลกเปล่ียน พูดคุยและ
สรางขายทางวัฒนธรรม  โดยโรงเรียนจะมีการจับกลุมครูในการรับประทานอาหารกลางวันตาม
กลุมสาระการเรียนรู กลุมงาน หรือกลุมท่ีมีหองพักครูเดียวกัน เปนตน  สวนคานิยมในการทํางาน
นั้นแมวาจะแตกตางกันบางในกลุมงานยอย  แตทุกคนก็ยึดตามระเบียบขอตกลงของโรงเรียน ซ่ึงมา
จากความคิดเห็นของคนท้ังโรงเรียน  องคการหนึ่งๆ ท่ีมีหลายกลุมงาน ก็จะมีวัฒนธรรมยอยหลายๆ 
แบบได สวนมากแลววัฒนธรรมยอยในโรงเรียนจะเปนลักษณะของวัฒนธรรมสนับสนุน ซ่ึง เปน
วัฒนธรรมท่ีคนในโรงเรียน หรือในกลุมตางๆ มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน  มีการสนับสนุนกัน 
ซ่ึงเปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางครูและบุคลากรกับโรงเรียน ท่ีเห็นคุณคาของความเปนคน
ในสังคมรวมกัน    

 
มิติท่ีสอง  แบงเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งหรือออนแอ  ซ่ึงจะข้ึนอยูกับระดับของ การเห็น

พองตองกัน การยึดเหนี่ยวกัน และการผูกพันของสมาชิกตอวัฒนธรรมองคการ แบงไดเปน  



1) วัฒนธรรมที่เขมแข็ง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีมีน้ําหนักมาก  คนในโรงเรียนใหการยอมรับ
มาก  จึงเปล่ียนแปลงไดยาก เชน วัฒนธรรมการมีสวนรวมหรือความรวมมือ  วัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว  ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งจะมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก  และทําใหสมาชิกของ
โรงเรียนมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง  มีความจงรักภักดี  และผูกพันตอโรงเรียนมาก ซ่ึงผูวิจัยพบวา  
วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดม่ันตอเปาหมายของโรงเรียน  สรางแรงจูงใจใหแกสมาชิก  
แตขณะเดียวกันก็พบวา โรงเรียนมักจะหยิ่ง  และมุงเนนการมองภายในโรงเรียน ตลอดจนมีความ
เปนระบบราชการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงวัฒนธรรม               
ท่ีเขมแข็งของโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนี้ จะเก่ียวของความมีระเบียบวินัยและการมีสวนรวมของ     
ทุกคนทุกฝายในโรงเรียน  

2) วัฒนธรรมท่ีออนแอ  เปนวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไดงายเพราะไมคอยมีน้ําหนักตอ
สมาชิกเทาไรนัก  สวนมากเปนวัฒนธรรมท่ีสรางข้ึนจากกลุมคนเล็กๆ ท่ีไมมีบทบาทสําคัญใน
โรงเรียน  ซ่ึงเม่ือเวลาผานไปไมนานวัฒนธรรมนั้นก็เลือนหายไปเพราะไมไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกในโรงเรียน  เชน  การแตงกายไมถูกตองตามวันท่ีโรงเรียนกําหนด  การมาโรงเรียนสาย  
ตางคนตางทําเปนตน ซ่ึงในบางชวงจะมีคนกลุมหนึ่งท่ีปฏิบัติแตสุดทายก็ตองปรับตัวและ
เปล่ียนแปลงการปฏิบัติใหเปนไปตามสภาพแวดลอม  เพราะตองการการยอมรับในสังคม ซ่ึง
สวนมากคนท่ีสรางวัฒนธรรมแบบออนแอนั้นจะเปนคนที่ไมมีบทบาทในการเปนผูนําในโรงเรียน 
ทําใหวัฒนธรรมนั้นไมเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานและสุดทายก็ถูกลบเลือนหายไปจาก
โรงเรียน  แตก็ยังมีการสรางวัฒนธรรมออนแอข้ึนมาอยูเสมอจากคนกลุมหนึ่ง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ี
เกิดเปนชวงๆ เทานั้น ไมคอยมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมโดยรวมของโรงเรียน  

แมวาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้นจะไมมีวัฒนธรรมใดท่ีดีท่ีสุด  
แตวัฒนธรรมท่ีมีความเขมแข็งของโรงเรียน เชน การมีสวนรวมของทุกคน การผูกพันกันเหมือน
เครือญาติ  และการยึดม่ันในระเบียบวินัย ก็มีสวนสําคัญโดยวัฒนธรรมเหลานี้ชวยใหเห็นความ
แตกตางระหวางองคการชัดเจนยิ่งข้ึน  คือทําใหโรงเรียนรางวัลพระราชทานมีความโดดเดน
แตกตางจากโรงเรียนท่ัวไป  ทําใหเกิดความรูสึกท่ีเปนเอกลักษณ และพัฒนาขอผูกพันในกลุม
สมาชิกในโรงเรียน  ชวยเสริมสรางความมั่นคงในระบบสังคมเพราะความเขมแข็งของโรงเรียน
สงผลตอความเขมแข็งของสังคมไปดวย  ชวยเชื่อมสังคมภายในโรงเรียนโดยการกําหนดมาตรฐาน
ของพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ชวยเสริมสรางและกําหนดแบบ
เจตคติและพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสม ใหกับครูและบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงจะเปนแบบอยางท่ีดี
ตอนักเรียน  เชน ครูท่ีโรงเรียนมีวินัยในตนเอง ในการแตงกายท่ีถูกตองตามระเบียบ ก็จะสงผลให
นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยเชนกันเพราะไดครูเปนแบบอยางท่ีดี  ซ่ึงผูวิจัยยอมรับจริงๆ วา



โรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้นนักเรียนแตงกายเรียบรอยมาก  โดยเฉพาะทรงผมท่ีถูกตองตามระเบียบ
มาก ซ่ึงทําใหเปนเอกลักษณและแตกตางจากนักเรียนโรงเรียนอ่ืนในเขตพื้นท่ี ซ่ึงเม่ือใครพบเห็นก็
จะทราบทันทีวาเปนนักเรียนโรงเรียนเปนสุขพิทยาคม นั่นคือตัวอยางการถายทอดทางวัฒนธรรม           
ท่ีทําใหวัฒนธรรมที่เขมแข็งของโรงเรียนนั้นเขมแข็งมากข้ึนและสามารถนํามาซ่ึงความสําเร็จของ
โรงเรียนในดานตางๆ ได 
 โดยสรุปแลว  โรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้นมีวัฒนธรรมในการบริหารและการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมยอย  วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและ
ออนแอ  โดยมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีโดดเดนคือ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan  culture) ซ่ึงมุงเนน
ความรวมมือ เอ้ืออาทร ความเปนธรรมและความเสมอภาคของบุคลากรในโรงเรียน สืบเนื่องมาจาก
ความเปนมาท่ียาวนานของโรงเรียน และบุคลากรรอยละ 99 เปนศิษยเกาของโรงเรียน เคยดํารงชีวิต
และศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนมากอน รวมท้ังความเปนคนในพ้ืนท่ี ทําใหบุคลากรนั้นไดดูแลกันมา
ตั้งแตสมัยเปนนักเรียน ในฐานะครูกับลูกศิษย หรือฐานะเพื่อนกับเพื่อนมากอน ความผูกพันตอ
สถาบันและความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนนี้ทําใหเม่ือบุคลากรมารวมกันทํางานในโรงเรียน
จึงเกิดความเอ้ืออาทรตอกันและดวยพื้นฐานทางความเชื่อ คานิยมท่ีไดรับถายทอดตอๆ กันมานั้น 
ทําใหลักษณะวัฒนธรรมองคการนั้นมีลักษณะแบบเครือญาติกันอยางชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงก็ถือ
วัฒนธรรมแบบนี้เอ้ือตอการพัฒนาโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิผลสูงสุดได  
เนื่องจากรูปแบบวัฒนธรรมน้ีเปนวัฒนธรรมกลุมรวม  ท่ีเนนความรวมมือ การมีสวนรวม การ
ทํางานเปนทีม ท้ังกลุมยอยและกลุมใหญ ทําใหการทํางานน้ันสามารถขับเคล่ือนไปไดท้ังองคการ  
นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบวัฒนธรรมรองคือวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic  culture)  ซ่ึงเปน
วัฒนธรรมองคการแบบดั้งเดิมตามระบบราชการท่ัวไป ท่ีมีสายการบังคับบัญชาลดหล่ันกันลงไป 
และมีการกําหนดลักษณะงานอยางชัดเจน มีขอบเขตของบทบาท และมีระบบการประสานงานท่ี
เปนทางการ มีข้ันตอนการดําเนินงาน รวมท้ังการเนนใหแตละบุคคลทํางานในหนาท่ีตามความ
เช่ียวชาญของตน เนนความมีหลักเกณฑ และนอกจากน้ียังมีรูปแบบวัฒนธรรม ซ่ึงการท่ีโรงเรียน
รางวัลพระราชทานน้ันมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีหลากหลาย และท่ีโดดเดนท้ัง 2 แบบนั้นก็เพื่อ
สนองตอการพัฒนาอยางหลากหลาย ท้ังดานคุณภาพนักเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ ดานการบริหารการจัดการ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน  
ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  และดานความดีเดนของโรงเรียน  ซ่ึงสามารถสรุป
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานไดดังภาพท่ี  43 
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 การคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอคนอ่ืน เนนการประหยัด 
 การเห็นพองกนั    ความมีประสิทธิภาพ 
 ไมพยายามสรางความแตกแยก  เปนทางการตามสายงาน 
 อะลุมอลวยกนั    มีระเบียบแบบแผน 
 ชวยเหลือกัน    การใชเหตุผล 
 รวมมือกัน    ใชขอมูลตัวเลขและสถิติ 
 เปนกันเอง    การเนนระเบียบ คําส่ัง  

เปนแบบพีน่อง    การเคารพเช่ือฟง  
 

   

ไหวและกลาวคําทักทายกนั  ระเบียบในการแตงกาย 
เคารพผูอาวุโส    รับผิดชอบในหนาท่ี 
ผูกพันชวยเหลือกัน   ตรงตอเวลา 
ภาษาท่ีใชแทนตัว   ยอมรับเสียงสวนมาก 
รวมพิธีกรรมและงานพิธี    ยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืน 
มีความปรองดอง     ยึดม่ันในประชาธิปไตย 
รูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน    ระเบียบของสํานักงาน 
กลาแสดงความคิดเห็น     มีสายบังคับบัญชา 

 ทํางานอยางทุมเท   ทํางานอยางเปนระบบ 
 เสียสละตอโรงเรียน  ฯลฯ    

Clan  culture 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

Bureaucratic culture 

ตัวอยางพฤตกิรรมท่ีสะทอนวัฒนธรรมองคการ 



3. การสรางวัฒนธรรมองคการ  
 วัฒนธรรมองคการยอมเกิดข้ึนพรอมกับการกอตั้งองคการ  เชนเดียวกับวัฒนธรรมองคการ
ของโรงเรียน  จากการศึกษาพบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการสรางวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนมาก
ท่ีสุด คือ ผูบริหาร หรือผูอํานวยการโรงเรียนนั่นเอง  ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดพูดคุยกับครูและบุคลากร
ในโรงเรียน รวมท้ังชาวบานและผูปกครองนักเรียนพบวา มีการเอยถึงอดีตผูบริหารและผลงานท่ี
โดดเดนของผูบริหารแตละทานท่ีไดบุกเบิกและเปนผูนําสรางสรรคผลงานแกโรงเรียน  และ
ถายทอดใหบุคลากรรุนเกาดําเนินการตอมา  ซ่ึงในบางเร่ืองยังคงเปนท่ีเอยถึงกระท่ังปจจุบัน  
 “...เม่ือกอนโรงเรียนนั้นเปนสาขาของโรงเรียนอ่ืน  ในสมัยนั้นผูอํานวยการตองทําหนาท่ี
หลายอยาง  เนื่องจากความพรอมของโรงเรียนยังไมมี ตองอาศัยอาคารของโรงเรียนประถมศึกษา
ใกลเคียงนั้นทําเปนอาคารเรียน และมีการสรางอาคารเรียนช่ัวคราวข้ึนมา โดยเปนอาคารท่ีมุงดวย
หญาคา  ซ่ึงการสรางอาคารในสมัยนั้นไมมีผูรับเหมาอะไรเหมือนปจจุบันนี้  แตอาศัยความรวมมือ
รวมแรงกันทํา ท้ังครูใหญ  ผูชวย และครูนอย  ชาวบานตางๆ ก็มาชวยกัน  ในตอนนั้นก็เหนื่อยนะ
แตวารูสึกมีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ผูอํานวยการในแตกอนนั้นเปนเหมือน
เพื่อนรวมงาน เปนพี่เปนนองกัน ทานตองทําหนาท่ีในการสอนดวย ดังน้ันจึงชวยกันทําทุกอยาง...”   

(ครูเกษยีณคนท่ี 1, 23  กุมภาพันธ  2552) 
 

 เม่ือโรงเรียนดําเนินมาจนถึงระยะท่ีเรียกวาอยูตัวแลว ท้ังดานอาคารสถานท่ีตางๆ วัสดุ
อุปกรณ  ซ่ึงในชวงระยะเวลาแหงการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนก็มีการเปล่ียนผูบริหารมาตลอด 
โรงเรียนก็มีการพัฒนามาโดยตลอด และในป 2536  ก็ไดรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึง
ถือวาเปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ  
 “...ผูอํานวยการในยุคนั้น ทานเปนคนท่ีมุงเนนการบริหารงานแบบเนนผลงาน  มุง
ความสําเร็จและความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน และผลสําเร็จในดานนักเรียน  ซ่ึงพวกเราก็
รวมกันทํางานอยางเต็มท่ีและทําใหผลงานของโรงเรียนเรานั้นเปนท่ีประจักษ และในชวงนั้นก็
ไดรับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงก็มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมหลายดาน  ซ่ึงในชวง
ท่ีไดรับรางวัลนี้แหละเปนจุดเปล่ียนของโรงเรียนเราทําใหเรามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ท้ังดานครู 
นักเรียน และสถานท่ี ซ่ึงก็ตองรักษามาตรฐานสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันนี้…”   

(ครูนอยคนท่ี 3, 23  กุมภาพนัธ  2552) 
 
  และในชวงป 2544 – 2548  โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงอยางมากท่ีสุดในดานอาคารสถานที ่ 
ภูมิทัศนของโรงเรียน และทําใหโรงเรียนเปนท่ีรูจักมากข้ึน เปนโรงเรียนยอดนิยม  ซ่ึงก็มีคนเอยถึง
ผูอํานวยการในชวงนั้นวา 



 “...ผูอํานวยการทานนี้เปนคนท่ีนําใหโรงเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมาก พวกเราตอง
รับการประเมินเพื่อเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน ดังนั้นทานจึงปฏิรูประบบตางๆ ใน
โรงเรียนใหมีความพรอมมากข้ึน  โดยเฉพาะในดานอาคารสถานท่ีและความพรอมของบุคลากร  
ทานสงเสริมใหครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองทางเทคโนโลยีใหมากข้ึน และนํามาบูรณาการในการ
สอนมากข้ึน พวกเราทํางานกันหนักมากในชวงนั้น ท้ังผูบริหาร ครูและนักเรียน เพราะเราตองการ
ใหเกิดความสําเร็จและผานการประเมิน  ซ่ึงในชวงนั้นเปนชวงท่ีทําใหรูจักกันมากข้ึนท้ังครู 
นักเรียน และชาวบาน คือเห็นความรวมมือรวมใจกันอยางจริงใจ  ผูอํานวยการทานก็ใหกําลังใจและ
คอยดูแลการดําเนินงานตางๆ โดยตลอด จนเราผานการประเมิน และโรงเรียนเราก็เปนเหมือนแหลง
เรียนรู ศึกษาดูงานแกคนท่ัวไป ซ่ึงในชวงนั้นมีคนมาศึกษาดูงานเยอะมากทําใหนักเรียนเราไดฝก
การเปนเจาภาพท่ีดี มีสัมมาคารวะมากข้ึน ในชวงนี้ถือเปนการเปล่ียนแปลงทางดานวัตถุท่ีมีความ
พรอมมากข้ึน เชน มีหองคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย  มีหองปฏิบัติการตางๆ ท่ีมีความพรอม เปนตน…” 

(ครูนอยคนท่ี 14, 23  กุมภาพันธ  2552) 
 
 สําหรับในปจจุบันนี้ โรงเรียนมีความพรอมแลวในดานวัตถุและเทคโนโลยี   แตก็ตอง
พัฒนาทางดานศักยภาพของบุคลากรใหมากข้ึนรวมท้ังปรับปรุงสถานท่ีใหเอ้ือตอการเรียนมากข้ึน   
 “...ผูอํานวยการคนปจจุบันนี้ ทานมีบทบาทสําคัญในดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
มากกวา  เพราะทางดานอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณนั้นโรงเรียนก็พรอมมาในสมัยผูอํานวยการ
คนอ่ืนแลว  ดังนั้นผูอํานวยการคนปจจุบันจึงมุงเนนการทํางาน และการมีสวนรวมของครูทุกคน          
ในการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนมากกวา โดยทานเปนคนท่ีเครงครัดในระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมาก โดยทานทําตัวเองใหเปนแบบอยางแกครูทุกคน เพื่อใหครูทําตัวเปน
แบบอยางแกนักเรียน…” 

(ครูนอยคนท่ี 15, 23  กุมภาพันธ  2552) 
 
 ดังนั้นการสรางวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนจึงข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงของ
ผูอํานวยการโรงเรียนดวย เนื่องจากผูอํานวยการแตละคนก็มีแนวนโยบายท่ีอาจแตกตางกันในบาง
กรณี  แตจากการรวบรวมขอมูลท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียนรางวัลพระราชทานน้ันพบวา  วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได 
ตามแนวคิดของ Trice and Bayer (1993)  ท้ังนี้ก็เพราะวา วัฒนธรรมองคการเปนเร่ืองของความคิด 
ความเช่ือ คานิยมและวิถีชีวิตของคนในองคการส่ิงเหลานี้สามารถเปล่ียนแปลงได แตก็เปนเร่ืองยาก 
และใชเวลามาก ดังนั้นทุกคนในโรงเรียนจะรวมกันพิจารณาและหากเห็นวาวัฒนธรรมองคการ                
ท่ีเปนอยูไมเอื้ออํานวย ในการดําเนินงานของโรงเรียนแลว ก็จําเปนตองสรางวัฒนธรรมองคการ



ข้ึนมาใหมภายใตความเช่ือท่ีวา วัฒนธรรมองคการสามารถเปล่ียนแปลงได โดยโรงเรียนไดใช               
กลยุทธในการสรางวัฒนธรรมองคการ เร่ิมตั้งแต 1) การกําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรม  ซ่ึงการท่ีจะสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหมได  ก็ตองมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
เดิม โดยเปาหมายของการเปล่ียนแปลงนั้นไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงรูปแบบของบุคลิกภาพของ 
ทุกคนในทุกเร่ือง  อาจเปล่ียนแปลงในบางจุดหรือบางเร่ืองท่ีสําคัญ โดยผูบริหารจะทําการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนโดยพิจารณาถึง โอกาส  อุปสรรคและศึกษาสภาพแวดลอม
ภายใน (ใช SWOT  analysis ท่ีเนนเฉพาะเร่ืองวัฒนธรรมองคการเปนหลัก)  ซ่ึงเปนการวิเคราะห
วัฒนธรรมองคการในปจจุบัน  โดยสํารวจหาวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน ซ่ึงเปนวัฒนธรรม
ท่ีสนับสนุนพันธกิจ  กลยุทธ และเปาหมาย จากนั้นจึงวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนด
วัฒนธรรมองคการ  โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคลในทุกระดับเพื่อกําหนดแนวทางและสามารถ
สรางการยอมรับใหเกิดข้ึนได  ซ่ึงฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียนทําการศึกษาสภาพแวดลอม
โดยรวม เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  พันธกิจ  และกลยุทธของโรงเรียน จากน้ันโรงเรียน
จึงไดทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อนําเอาปจจัยบางประการท่ีอาจจะไมสามารถระบุออกมาเปน
ตัวอักษรท่ีชัดเจนได เชน  ความตองการใหบุคลากรมีความรับผิดชอบสูง  มีความซ่ือสัตยตอ
องคการ  มีความรวมมือรวมใจในการทํางาน  เปนตน  จึงตองประกาศเปนวัฒนธรรมองคการตอไป  
และเนื่องจากโรงเรียนนั้นต้ังมานานและมีลักษณะวัฒนธรรมองคการบางอยางอยูแลว ท้ังท่ีชัดเจน
หรือไมชัดเจนก็ตาม ซ่ึงผูบริหารไดพิจารณาวัฒนธรรมองคการโดยใช การสังเกต  การสัมภาษณ  
การสอบถาม  และการตรวจสอบเอกสารท่ีผานมา วาโรงเรียนไดมีการปฏิบัติทางดานวัฒนธรรม
อยางไร มีลักษณะเชนไร  อะไรเปนส่ิงท่ีดีท่ีควรรักษาไว  และวัฒนธรรมใดท่ีควรแกไขปรับปรุง  
เม่ือพิจารณาแลวก็มีการวางแผนกําหนดวัฒนธรรมองคการใหม โดยใหสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ  และกลยุทธขององคการ โดยสรางวัฒนธรรมท่ีทุกคน เต็มใจปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
ดังนั้นการกําหนดวัฒนธรรม ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมกันพิจารณาวาวัฒนธรรมนั้นมี
ความเท่ียงตรง เช่ือถือได  และสามารถนําไปใชในระยะยาวได ซ่ึงครูทุกคนคิดวาวัฒนธรรมท่ีดีนั้น
ตองสามารถตอบคําถามใหไดวาส่ิงท่ีโรงเรียนตองการคืออะไร และจะนําส่ิงนั้นไปปฏิบัติได
อยางไร ซ่ึงสรุปไดวาการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นจะมี
สวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือ  การตรวจสอบวัฒนธรรมองคการวาในเร่ืองใดควรจะมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา   นอกจากนี้ก็ตองมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   ดังนั้น
โรงเรียนตองทราบวากําลังเผชิญกับปญหาอะไรที่ รุนแรงท่ีสุด  และข้ันตอไปจะตองรูวาจะ
เปล่ียนแปลงอะไรไดบาง ในเรื่องความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม และวิถีชีวิตของคนในโรงเรียน ซ่ึง
ทางโรงเรียนจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันในทุกสัปดาห ท้ังการประชุมหัวหนากลุมสาระการ



เรียนรู  การประชุมในกลุมงานตางๆ และการประชุมผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  และ
การประชุมผูบริหาร  เพื่อตรวจสอบวา ณ ปจจุบันนี้โรงเรียนมีปญหาดานอะไร  และมีอะไรท่ีควร
ปรับปรุงแกไข หลังจากท่ีมีการประชุมปรึกษาแลวก็  2) การลงมือกระทําทันที  คือเม่ือกําหนดวาจะ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการอะไรบางแลว  และจะสรางวัฒนธรรมองคการมาแทนของเดิมนั้น
ตองข้ึนอยูกับกระบวนการทํางาน โครงสรางองคการ ระบบการบริหาร  ทรัพยากรมนุษย  การ
จัดการบังคับบัญชา  และภาวะผูนํา  ซ่ึงโรงเรียนเช่ือวาถาหากเปล่ียนแปลงส่ิงเหลานี้ไดก็จะ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการไดเชนเดียวกัน  ซ่ึงตัวอยางวัฒนธรรมองคการท่ีโรงเรียนทําการ
สรางและเปล่ียนแปลงอยางเดนชัดท่ีสุดคือ วัฒนธรรมในดานการรักษาระเบียบวินัย  วัฒนธรรม
ความรวมมือ เปนตน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ท่ีครูไมคอยยึดระเบียบมากนัก  และความ
รวมมือนั้นคอนขางนอย ตางคนตางทํา ไมคอยใหความชวยเหลือกัน  ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนวัฒนธรรม
องคการ ก็ทําใหทุกคนยอมรับไดแมวาในชวงแรกอาจมีคนไมเห็นดวยบางก็ตาม แตทายสุดก็ถูก
กลืนทางวัฒนธรรมไปโดยอัตโนมัติ  

จากพัฒนาการของโรงเรียน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงมาเรื่อยๆ รูปแบบวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียนก็มีการเปล่ียนแปลงเร่ือยมาเปนลําดับ ซ่ึงลักษณะวัฒนธรรมหนึ่งอาจเหมาะสมและเอ้ือตอ
การพัฒนาโรงเรียนในยุคสมัยหนึ่ง แตอาจไมเอ้ือกับในอีกยุคสมัย  ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการ
ปรับเปล่ียนและสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหมอยูเร่ือยๆ ตามยุคสมัยของผูอํานวยการแตละคน  
แตเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นฐานเดิมทางวัฒนธรรมที่คอนขางเขมแข็งอยูแลว ดังนั้นสวนมากจะมีการ
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีออนแอและเปนอุปสรรคตอการพัฒนางาน ซ่ึงจากยุคสมัยของผูบริหาร
ตางๆ การเติบโตของโรงเรียนมีการเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ ในแตละป และกลายมาเปนความสําเร็จ
ของโรงเรียน คือ ไดรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน โรงเรียนแกนนํา 
โรงเรียนยอดนิยม เปนตน  ดังนั้นโรงเรียนจําเปนตองมีการพัฒนาวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางจาก
โรงเรียนอ่ืน ซ่ึงนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งของการประสบความสําเร็จของโรงเรียน ซ่ึงสวนหนึ่ง
ผูอํานวยการบอกวาอาจเปนผลสืบเนื่องมาจากการมีสวนรวมของทุกฝายในการจัดทํากลยุทธและ
การลงมือปฏิบัติการอยางจริงจัง  รวมท้ังมีการสรางสรรควัฒนธรรมองคการ  ดังนั้นวัฒนธรรม
องคการจึงเปนส่ิงท่ีชวยเช่ือมโยงสูคานิยมเชิงกลยุทธ  ไมวาจะมีการเร่ิมตนจากส่ิงหนึ่งท่ีมีข้ึนใน
โรงเรียน หรือการพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการท่ีมีอยู ซ่ึงกระบวนการของการสราง
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นสามารถสรุปข้ันตอนยอยๆ จากสองข้ันตอนขางตนไดดังภาพ        
ท่ี 44 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 44  กระบวนการสรางวัฒนธรรมในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 

จากภาพสามารถอธิบายข้ันตอนการสรางวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนไดดังนี ้
     ขั้นตอนท่ีหนึ่ง   โรงเรียนไดกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธโดยใหทุกคนมีสวนรวม                    
ท้ังบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน  ซ่ึงคานิยมเชิงกลยุทธนี้เปนความเช่ือพื้นฐานเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอม และการวิเคราะหกลยุทธเพื่อประเมินสภาพความเปนไปของสังคม ชุมชน นโยบาย
และเทคโนโลยี  ซ่ึงองคประกอบเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะเปนตัวกําหนดความตองการของชุมชน      
ท่ีโรงเรียนสามารถท่ีจะเผชิญได  ซ่ึงโรงเรียนไดวิเคราะหสภาพความตองการของผูปกครองและ
นักเรียน รวมท้ังวิเคราะหโรงเรียนท่ีเปนท่ีนิยมของนักเรียนและผูปกครองเพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมา
ปรับเปล่ียนทิศทางรูปแบบของวัฒนธรรมองคการท่ีเปนอยู ใหสามารถสนองตอบความตองการ
ของชุมชน คือ ตองการโรงเรียนดีใกลบาน โดยเปนโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเปนคนดี มีความรูและสามารถอยูในสังคมได ซ่ึงพบวา
โรงเรียนจะตองรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบแตก็มีความยืดหยุนใหเหมาะกับ

โรงเรียนกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธโดยใหทุกคนมีสวนรวม  ทั้งบุคลากร
ในโรงเรียนและในชุมชน 

 

พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ใหเปนไปในทิศทาง           
ที่ตองการรวมกัน 

 

รวมกันสรางวิสัยทัศน ที่จะมุงเนนสูการสรางวัฒนธรรมองคการ          
ใหเกิดขึ้นในโรงเรียน 

 

เริ่มตนดําเนินกลยุทธ ต้ังแตการพัฒนาออกแบบ สรรหาและฝกอบรม
เพ่ือสรางวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

เสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดคานิยม ทางวัฒนธรรม       
ที่ยั่งยืน 

 



สถานการณ  โดยเม่ือโรงเรียนมีการกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธรวมกันใหโรงเรียนนั้นมุงเนนการ
พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตได 
     ขั้นตอนท่ีสอง  พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ 
รวมกัน  คือ คานิยมที่ผูบริหาร ครูและบุคลากรตองการท่ีจะปฏิบัติเพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนิน
ตามคานิยมเชิงกลยุทธได  ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวา โรงเรียนสามารถประสบความสําเร็จได
อยางไรและเมื่อใดถาโรงเรียนไมพยายามท่ีจะพัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมใหเช่ือมโยงกับการ
กําหนดคานิยมเชิงกลยุทธก็จะเปนการจบส้ินไปกับความวางเปลาของกลุมคานิยม  ดังนั้นบุคลากร
ในโรงเรียนจําเปนท่ีจะตองมีคานิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทํางานท่ีมีความมั่นคง  เพ่ือเปนการ
เช่ือมโยงหรือสนับสนุนคานิยมเชิงกลยุทธของโรงเรียน ซ่ึงคานิยมรวมท่ีโรงเรียนนั้นไดกําหนดเพื่อ
เร่ิมสูการสรางวัฒนธรรมองคการใหกับบุคลากรในโรงเรียนนั้นก็จะมีการเปล่ียนไปในแตละยุค
สมัย เพราะเม่ือมีการปฏิบัติตามคานิยมรวมนั้นไปแลวคนพบวาคานิยมนั้นไมเอ้ือตอการพัฒนา
นักเรียนหรือการดําเนินงานของโรงเรียน ก็ตองเร่ิมข้ันตอนท่ี 1 ใหม เพื่อวิเคราะหสภาพปญหาและ
ความตองการที่แทจริง ซ่ึงในชวงท่ีป 2550 - 2551 นี้ โรงเรียนไดมีการกําหนดคานิยมรวมหรือสราง
วัฒนธรรมในการ ยึดการปฏิบัติตามระเบียบ ท้ังการปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย และการ
แตงกาย และนอกจากนี้โรงเรียนมุงเนนการมีสวนรวมของทุกคนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดย
ใชระเบียบเปนตัวกําหนดหนาท่ีและการมีสวนรวม ซ่ึงครูทุกคนก็สามารถปฏิบัติตามแนวทางท่ี                  
ทุกคนนั้นดําเนินรวมกันได 
   ขั้นตอนท่ีสาม  รวมกันสรางวิสัยทัศน ท่ีจะมุงเนนสูการสรางวัฒนธรรมองคการให
เกิดข้ึนในโรงเรียน ซ่ึงในสมัยผูอํานวยการคนปจจุบันนี้ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนวา 
โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู กาวม่ันทันโลก อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข   ซ่ึงวิสัยทัศนนั้นสะทอนใหเห็นภาพของโรงเรียนวาจะเหมือนหรืออยู ณ จุดใดในอนาคต
ขององคการ ซ่ึงจะเห็นไดวาโรงเรียนมุงเนนการพัฒนานักเรียนเปนเปาหมายหลักในการทํากิจกรรม
ตางๆ  ซ่ึงส่ิงท่ีเนนคือการใหเปนคนดี  มีความรู ทันโลก อยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยรวม
ปลูกฝงใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีจะชวยขัดเกลาใหเปนคนดีมากข้ึน เชน การอบรม
จริยธรรม การจัดกิจกรรมพอครูแมครู เปนตน วิสัยทัศนนี้ใชเปนแนวทางในการรวมกันระหวาง
คานิยมเชิงกลยุทธกับคานิยมทางวัฒนธรรม  ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนมาเปนอันดับแรกกอนท่ีจะมีการเขียน
วิสัยทัศนเพื่อสรางภาพในอนาคตของโรงเรียนและส่ือสารผานบุคลากรทุกคน สําหรับใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
    ขั้นตอนท่ีส่ี  เร่ิมตนดําเนินกลยุทธ ตั้งแตการพัฒนาออกแบบ สรรหาและฝกอบรมเพื่อ
สรางวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เปนการสรางคานิยมและเร่ิมปฏิบัติเพื่อบรรลุตาม



วิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว  การเร่ิมตนดําเนินกลยุทธมักจะครอบคลุมหลายปจจัย  ตั้งแตการพัฒนา
ออกแบบองคการไปจนถึงการสรรหาและการฝกอบรมบุคลากรที่มีคานิยมรวมและการดําเนินการ
ตามคานิยมรวมนั้น  จะมีคานิยมเชิงกลยุทธและคานิยมทางวัฒนธรรมเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเรา
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติ  ซ่ึงในข้ันตอนนี้กระบวนการสังคมประกิต หรือกระบวนการขัดเกลา              
ทางสังคมไดเขามามีบทบาท ซ่ึงโรงเรียนจะเร่ิมมีการปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรมของโรงเรียน
ใหกับบุคลากรที่เขามาใหม โดยทีมผูบริหาร หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  จะให
ความสําคัญกับบุคคลท่ีเขามาใหม  และกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกคร้ังคือการจัดปฐมนิเทศบุคลากรที่เขา
มาใหม ไมวาจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม แตนี่คือกระบวนการหนึ่งท่ีทางโรงเรียนตองทําเพื่อ
เร่ิมดําเนินการปลูกฝงวัฒนธรรมที่โรงเรียนเปนและเปนกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคการ             
ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรและสามารถอยูในโรงเรียนไดอยางกลมกลืน  ซ่ึงแมผูวิจัยเองก็ไดรับการ
ปฐมนิเทศจากฝายบริหารและงานท่ีเกี่ยวของเชนกัน เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลในโรงเรียนไดโดยท่ี
เปนสวนหนึ่งของบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงผูวิจัยเองก็ไดปรับตัวหลายอยางเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการเพื่อใหกลมกลืนกับวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะดานระเบียบวินัย  การแตงกาย               
การปฏิบัติงานและการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีการนํา
ขอความของวัฒนธรรมท่ีตองการใหนํามาปฏิบัตินั้นแสดงเปนรูปธรรมในรูปแบบตางๆ  เชน การ
เขียนขอกําหนดวัฒนธรรมองคการใชในองคการอยางชัดเจนในทางเขาหองทํางานของกลุมงาน
ตางๆ  หรือในบริเวณท่ีครูทุกคนตองมาลงเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งนําเอาวัฒนธรรมที่ตองการ
สรางนั้นมาแสดงออกในงานพิธีตางๆ ขององคการ ซ่ึงจากท่ีผูวิจัยไดรวบรวมมาพบวาวัฒนธรรม            
ท่ีมักจะนํามาแสดงใหเห็นในพิธีตางๆ  เชน เร่ืองการทํางานเปนทีม การมีสวนรวม  การเนนความ
รับผิดชอบในบทบาทหนาท่ี  การมุงเนนการตัดสินใจเปนทีม  เปนตน หรือบางคร้ังก็มีการกําหนด
วัฒนธรรมนั้นเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางผูอํานวยการกับครูและบุคลากร และเพ่ือความ
ยั่งยืนและเห็นผลจริงในการสรางวัฒนธรรมใหมนั้น โรงเรียนจึงไดนําวัฒนธรรมนั้นมาพัฒนาเปน
คานิยมของโรงเรียน  โดยกําหนดเปนปรัชญาหรือนโยบายท่ีชัดเจนของแตละกลุมงาน รวมถึง
กําหนดในกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ อยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ผูบริหารมีความจริงจังในการผลักดัน 
และใชเวลาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ จึงทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการตามแบบท่ีโรงเรียน 
ตองการข้ึน  ซ่ึงการนําวัฒนธรรมองคการไปสูการปฏิบัตินั้นก็มีการปฏิบัติตามสภาพความเปนจริง            
ซ่ึงมุงเนนใหมีการปฏิบัติในทุกระดับของโรงเรียน รวมท้ังผูนํา  ผูบริหาร  ซ่ึงไดรวมปฏิบัติเปน
แบบอยาง  และเปนตนแบบใหเกิดการปฏิบัติในระดับลาง คือ ครูและบุคลากร  รวมท้ังถายทอด
ไปสูนักเรียนตอไป   



         ขั้นตอนท่ีหา  เสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดคานิยมทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
การเสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมสามารถจะกระทําไดหลายรูปแบบ รูปแบบแรก โดยการ
จัดระบบการใหรางวัลอยางเปนทางการในโรงเรียน นั่นคือการพิจารณาความดีความชอบในแตละ
ภาคเรียน ซ่ึงจะตองตอบสนองตอความตองการของพฤติกรรมในหลายๆ  ดาน เพ่ือใหเกิดคานิยม
แกบุคลากร  หรือการใหการยกยองชมเชยครูคนนั้นท่ีหนาเสาธง เพื่อเปนแบบอยางแกนักเรียน 
รูปแบบท่ีสอง โรงเรียนบอกเร่ืองราวตางๆ ไปยังบุคลากรทุกคนเพ่ือเสริมสรางคานิยมทาง
วัฒนธรรมใหเกิดข้ึนอยางแพรหลายและยั่งยืน รูปแบบท่ีสาม โรงเรียนเนนใหบุคลากรทําส่ิงท่ี
สําคัญๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวิสัยทัศนของโรงเรียนและใหเกิดผลปฏิบัติไดอยางจริงจัง  
ดังนั้นโรงเรียนจึงใชความพยายามอยางยิ่งเพ่ือใหบุคลากรทํา ในส่ิงท่ีเหมาะสมและนําพาโรงเรียน
ใหบรรลุวิสัยทัศนใหจงได 

วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนน้ันเปนส่ิงท่ีสรางและเปล่ียนแปลงไดอยางแนนอน  แตตอง
ข้ึนอยูกับความต้ังใจและพยายามของผูบริหารท่ีตองสนใจ เห็นความสําคัญ และมีสวนผลักดัน
เพื่อใหการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเกิดผลสําเร็จในท่ีสุด  กระบวนการสรางวัฒนธรรม
องคการนั้น  เปนเร่ืองท่ีมีความซับซอน และตองใชระยะเวลา ซ่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคการใน
โรงเรียนนั้น ผูวิจัยไดขอมูลวานอกจากผูบริหารที่จะมีบทบาทอยางมากในการนําสูการสรางและ
การเปล่ียนแปลง รวมท้ังกําหนดทิศทางและรูปแบบวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนแลว จุดเดนใน
โรงเรียนตางๆ  เชน วีรบุรุษ   ประเพณี  พิธีการ และการสรางเครือขายการส่ือสาร มีบทบาทหนาที่
สําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคการ โดยสามารถสรุปบทบาทไดดังนี้ 

      1) วีรบุรุษ (heroes)  ในโรงเรียนจะมีคนท่ีสามารถเปนผูนําท่ีทุกคนใหการยอมรับ ซ่ึง
อาจจะไมไดเปนผูบริหาร แตเปนครูธรรมดาท่ีทุกคนเช่ือถือ  ซ่ึงในโรงเรียนนั้นผูวิจัยสังเกตพบวามี
วีรบุรุษ 3 คน ท่ีสามารถเปนแบบอยางทางวัฒนธรรม ท่ีครูและบุคลากรทุกคน รวมท้ังผูอํานวยการ
ใหการยอมรับในดานการปฏิบัติตัว การปฏิบัติงาน ซ่ึงการที่โรงเรียนประสบความสําเร็จไดนั้น 
สวนหนึ่งมาจากวีรบุรุษในโรงเรียนท่ีมีสวนในการนําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางจริงจังและเปน
แรงผลักดันใหบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  องคการที่ประสบความสําเร็จ  
ซ่ึงลักษณะของวีรบุรุษในโรงเรียนนั้น  อาจจะเปนคุณลักษณะต้ังแตเกิดและไดรับการพัฒนาขึน้  ซ่ึง
เปนผูท่ีมีวิสัยทัศน ในการสรางสรรคงานในโรงเรียน นอกจากนี้วีรบุรุษท่ีโรงเรียนสรางข้ึนใหม ก็มี
โดยเปนบุคคลท่ีโรงเรียนสรางข้ึนโดยการแนะนําและยกยองใหเกียรติวาเปนบุคคลแหงความทรงจํา
ของโรงเรียน  และผูวิจัยพบวาคนท่ีเปนวีรบุรุษในโรงเรียนนั้นสวนมากจะเปนผูหญิง  และนอกจาก
จะเปนวีรบุรุษในโรงเรียนแลว บุคคลเหลานี้ยังมีบทบาทอยางมากในชุมชน เพราะผูคนในชุมชนก็



ใหการเคารพนับถือ และเช่ือถือ  ดังนั้นบุคคลท่ีเปนวีรบุรุษเหลานี้จึงมีบทบาทในการนําสูการสราง
และการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม โดยการนําสูการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติเปนแบบอยาง 

      2) พิธีการและประเพณี  องคประกอบสําคัญสวนหน่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคการ
คือ กิจกรรมในการจัดพิธีการเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของโรงเรียน พิธีและประเพณีเปน
สัญลักษณท่ีชวยทําใหมีการสรางวัฒนธรรมองคการดวยการจัดงานเฉลิมฉลองพิธีการตางๆ ทําให
เกิดความทรงจําในวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงโรงเรียนมีการจัดงานคอนขางบอย โดยเฉพาะงานเฉลิม
ฉลองตางๆ ท่ีจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียน เชน งานเล้ียง
ฉลองการรับตําแหนง ค.ศ.3   งานเล้ียงตอนรับ  งานเล้ียงปใหม  งานเล้ียงสง งานผาปาโรงเรียน  
เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ มีบทบาทในการท่ีจะปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรมใหกับบุคลากร
ทําใหบุคลากรไดเรียนรูและสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนตองการได 

      3)  การสรางเครือขายการติดตอส่ือสาร  เครือขายท่ีใชติดตอส่ือสารกําหนดข้ึนโดย
บุคคลท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงในโรงเรียนจะมีผูเลาเร่ืองราวตางๆ (story  
teller)  ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน  ซ่ึงการเลาเร่ืองนี้มีผลตอการรับรูของคนอ่ืนๆ นอกจากนี้โรงเรียนได
ใหพระภิกษุ เขามารวมเปนบุคคลสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมและคานิยมของโรงเรียน  ซ่ึงบุคคล
เหลานี้มักท่ีจะมีเวลาวางท่ีจะรับฟง  และเผยแพรขอมูลตางๆ  หรือแมกระท่ังกลุมครูผูท่ีชอบซุบซิบ
หรือกระซิบกระซาบ (whisperers) ก็เปนอีกกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางและการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองคการเชนเดียวกัน  เพราะบางคร้ังผูบริหารก็จะรับฟงขอมูลเหลานี้ดวย  คนท่ีตองการ
เผยแพรขอมูล บางคนอาจใชกลุมครูท่ีชอบซุบซิบใหเปนประโยชน  สําหรับกลุมคนท่ีชอบนินทา
เปนกลุมท่ีนําขาวสารขอมูลตางๆ ไปสูเครือขายการติดตอส่ือสารในโรงเรียนได  ดังนั้นคนกลุมนี้จึง
มีความสําคัญในการสรางและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  นอกจากน้ียังมีกลุมครูท่ีชอบ             
สอดแนม ซ่ึงจะเปนผูท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน เพื่อถายทอด
ตอไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางเครือขายการติดตอส่ือสาร 
 โดยสรุปการสรางวัฒนธรรมองคการนั้น มีวิธีการหรือข้ันตอนท่ีเร่ิมต้ังแตการกําหนด 
วัฒนธรรมองคการข้ึนมากอน แลวนําวัฒนธรรมองคการนั้นมาพัฒนาเปนคานิยมของโรงเรียน  เพื่อ
นําสูการปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งของโรงเรียนตอไป ซ่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคการ
นั้น ผูอํานวยการเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญมากที่สุดท่ีจะเปนผูนําในการสรางวัฒนธรรมองคการ 
และเนนกระบวนการแบบมีสวนรวม  การสรางวัฒนธรรมองคการนั้นอาศัยกระบวนการและความ
รวมมือจากบุคลทุกฝายในโรงเรียน  และเม่ือโรงเรียนเกิดปญหาจากการดําเนินงานก็สามารถระดม
สมองในการสรางรูปแบบวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหม ซ่ึงอาจจะไมไดหมายถึงการสรางท้ัง
โรงเรียน แตอาจจะเปนฝายตางๆ หรือกลุมงานตางๆ กอนก็ได แลวคอยขยายสูองคการทั้งระบบ 



หรือถาวัฒนธรรมองคการนั้นมีความเขมแข็งก็สามารถรวมกันสรางท้ังระบบพรอมกันได  การสราง
วัฒนธรรมองคการนั้นเพื่อการนําโรงเรียนสูเปาหมายและทิศทางท่ีโรงเรียนตองการและเอ้ืออํานวย
ตอการดําเนินงานของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จตอไป  
 
4. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 

เม่ือมีวัฒนธรรมองคการบางอยางท่ีไมเหมาะสม ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาโรงเรียน 
ผูบริหารตองมีการพิจารณารวมกันวาถึงเวลาท่ีจะตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมหรือยัง  ซ่ึงในชวง
ระยะเวลา ท่ีผูวิจัยไดเก็บขอมูลในโรงเรียนนั้น ไมเห็นการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตองใชระยะเวลาคอนขางยาวนาน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดขอมูล
เกี่ยวกับเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการจากการสอบถาม  และศึกษาเอกสารยอนหลังท่ีเคยปฏิบัติ
กันมา  ซ่ึงสวนใหญแลวขอมูลจะไดจากการสัมภาษณครูและผูบริหารที่เคยทํางานในโรงเรียนมา
นาน เห็นการเปล่ียนแปลงมาตลอด รวมท้ังเคยมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ซ่ึงจากการ
สัมภาษณพูดคุยกับรองผูอํานวยการที่เคยปฏิบัติราชการในตําแหนงครูผูสอนอยูในโรงเรียนมานาน
กวาสิบป จนปจจุบันไดรับตําแหนงรองผูอํานวยการ  และครูบางคนก็ไดรับแตงต้ังเปนหัวหนางาน  
ซ่ึงผูวิจัยพยายามเก็บขอมูลจากกลุมครูท่ีมีอายุงานในโรงเรียนคอนขางมากเพ่ือจะไดขอมูลท่ีทําให
เห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจนและครบถวนมากข้ึน ซ่ึงพบวาในการบริหาร
วัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารจะมีบทบาทท้ังในการพัฒนา  การธํารงรักษา  และการเปล่ียนแปลง  
โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารพยายามท่ีจะเขาใจธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงนั้นวา ไมสามารถกระทําใหเห็นผลไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองคอยเปนคอยไป 
ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีเคยกระทํามาในโรงเรียนไดแก  การทําความเคารพกันของ
ผูนอยและผูใหญ   การมีสวนรวมในการทํางาน  ความมีระเบียบวินัย  การใชเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนรู  เปนตน การเปล่ียนแปลงเหลานี้เกิดข้ึนในเกือบทุกยุคทุกสมัยของ
ผูอํานวยการแตละคน  ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดในยุคของผูอํานวยการทานหนึ่งในชวงป 
พ.ศ. 2535 – 2541 และเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากอีกคร้ังในสมัยผูอํานวยการ ในชวง พ.ศ. 2544 
– 2548  และสําหรับในสมัยผูอํานวยการคนปจจุบันนี้ก็มีการเร่ิมสูการเปล่ียนแปลงเชนกัน แตตอง
ใชระยะเวลาไปอีกเปนป  จึงจะเห็นผลชัดเจนแตผูอํานวยการบอกวาสวนมากแลวก็จะใชรูปแบบ
ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงตามแบบท่ีเคยใชเนื่องจากสามารถเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการได
สําเร็จ  ซ่ึงในยุคของผูอํานวยการคนปจจุบันนี้เนนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการแตงกาย และ
ความมีระเบียบของครูและบุคลากร  ซ่ึงจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียนโดยการนําของผูอํานวยการแตละคนนั้น อาจมีความแตกตางกันในดานเทคนิควิธีการ แต



สวนใหญแลวก็คลายคลึงกันในการปฏิบัติ โดยสามารถสรุปข้ันตอนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องคการท่ีโรงเรียนเคยปฏิบัติมา ไดตามภาพท่ี 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 45  วงจรการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ ในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
จากภาพ อธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

 
ความกดดันกะทันหัน 
 

เขาใจถึงสาเหตุที่ตองเปล่ียนแปลง 
(ถึงจุดที่ตองเปล่ียนแปลงหรือยัง?) 

 

วิเคราะหความพรอม
สําหรับการเปล่ียนแปลง

ของโรงเรียน 
 

วิเคราะหสภาพภายนอกที่สงผลตอโรงเรียน 

วิเคราะหสภาพภายในโรงเรียน 

กําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลง 

สรางและกําหนดทางเลือก 

สรางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรม 

การวางแผนปฏิบัติการเปล่ียนแปลง 

ปฏิบัติการตามแผน 

เสริมแรงสําหรับการเปล่ียนแปลง 

ติดตามและประเมินผล 



1) สภาพภายนอกท่ีสงผลตอโรงเรียน  ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน             
ยอมสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนได ซ่ึงในชวงท่ีผานมาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมากนั้น คือชวงท่ีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนลดลง  เนื่องจากความไมแนนอน
ของสภาพแวดลอมภายนอก  รวมทั้งชุมชนไมศรัทธาตอบุคลากรและการดําเนินงานของโรงเรียน 
เปนตน 

2) สภาพภายในโรงเรียน สภาพภายในโรงเรียนท่ีมีการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองคการภายในโรงเรียน ไดแก  การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร  และบุคลากร  ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีความพรอมท่ีเปนระบบ   
ความเต็มใจทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  การอยูดวยความวิตกกังวลและขาดความม่ันใจ                
ความรวมมือกันนอยลง  รวมถึงภาวะผูนําและผูมีอํานาจในการเปล่ียนแปลง  ความสามารถของ
ผูบริหารที่จะแสดงใหเห็นวิสัยทัศนของโรงเรียนในอนาคต 

3) ความกดดันท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน องคประกอบท่ีทําใหเกิดความกดดันอยางกะทันหันและ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน คือ การปฏิบัติท่ีผิดไปจากแบบแผนเดิม 
ความกดดันจากผูท่ีเกี่ยวของ  การเจริญเติบโตของโรงเรียน  ความแปลกแยกของบุคลากรหรือ
โครงสรางท่ีมีความซับซอนมากข้ึน         

4)  กําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารมีการกําหนดใหชัดเจนวา จะทําการ
เปล่ียนแปลงนั้นไปเพื่ออะไร ซ่ึงผูบริหารเช่ือวาการมีเปาหมายท่ีดีจะชวยบอกทิศทางการ
เปล่ียนแปลง กระตุนบุคลากรใหดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตอง  ซ่ึงเปาหมายท่ีกําหนดนั้น                   
มีลักษณะ เปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินได  เปนท่ีตองการของคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ                            
เปนไปได  ตองรูศักยภาพท่ีแทจริงของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูมีความสมบูรณและเจาะจง
ชัดเจน เพื่อใหทุกคนดําเนินงานไปในทางเดียวกัน  งายตอการส่ือสาร สามารถอธิบายใหเขาใจได
ภายในเวลาส้ันๆ    

5)  สรางและกําหนดทางเลือก  สรางทางเลือกโดยการระดมสมอง การเปรียบเทียบ  และ
กําหนดทางเลือก โดยวิเคราะหผลดี ผลเสีย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้น 

6)  สรางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรม การสรางวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน  ผูบริหารจะดําเนินการเพื่อสํารวจความเช่ือ  คานิยม  
คติฐาน และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  แลวนํามาผสมผสานกับสภาพการณในอนาคต                  
แลวรวมกันสรางภาพของโรงเรียนท่ีควรจะเปนในอนาคต 

7)  การวางแผนปฏิบัติการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารและทีมคณะทํางานทําการวเิคราะหผลกระทบโดย
พิจารณาส่ิงตอไปน้ี มันจะสงผลกระทบถึงใคร อะไรและอยางไร คาดคะเนความรูสึกของผูท่ีเกีย่วของ ตรวจดู



วามีการใหคําปรึกษาแกผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึงหรือไม เตรียมวธีิสรางพันธกิจ  มีการติดตาม
แผนอยางเหมาะสม  การวางแผนปฏิบัติการเปนลําดับข้ันตอนท่ีเปนการแนะนําการจัดการและการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีความม่ันคง  คือ การกระตุนใหสมาชิกในองคการท่ีตองการหรือตอตานการเปล่ียนแปลง  การ
วางแผนเพื่อใหการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมมีความม่ันคง  จะตองเสริมสรางใหวัฒนธรรมแบบใหม
เปนไปตามขอเท็จจริง 

8)  ปฏิบัติการตามแผน  โดยดําเนินการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ส่ือสารความคืบหนา ของ
การเปล่ียนแปลง  ปรับเปล่ียนเปาหมายและแผนการเปล่ียนแปลง และรายงานความคืบหนา           
ใหผูอํานวยการทราบ 

9)  เสริมแรงใหกับการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงกระทาํโดย ช้ีแจงใหรูท่ัวกนัถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนแลว   
และขอบคุณสมาชิกท่ีมีสวนชวยเหลือในการเปล่ียนแปลง หรือบางคร้ังก็จะมอบเกยีรติบัตรครูแตง
กายดี  ปฏิบัติงานดี  รวมท้ังการพิจารณาความดีความชอบดวย 

10)  ติดตามและประเมินผล   พิจารณาองคประกอบในดานหลักเกณฑในการประเมิน  
ไดแก เปาหมายที่กําหนดไว  เง่ือนไขตางๆ ระดับความถูกตองแมนยําของแผน  ผูใหขอมูลในการ
ประเมินเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น การกําหนดผูติดตามความเปล่ียนแปลงนี้               
ตอไป เพื่อดูจุดท่ีสมควรแกไขหรือนาเปล่ียนแปลงตอไป  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เพื่อเปน
บทเรียนสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และความซ่ือสัตยในการประเมินควรยึดถือความจริงท่ี
เกิดข้ึนเปนหลัก 
 ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้นผูบริหารมีบทบาทสําคัญท่ีจะตองทําความเขาใจ               
ในวัฒนธรรมองคการท่ีมีอยูกอนนั้นวาเปนอยางไร  จากนั้นจึงกระตุนบุคลากรใหมีแนวคิดตอ
วัฒนธรรมใหมท่ีตองการใหเกิดข้ึนนั้น  และชวยเหลือใหเขาสามารถคนหาแนวทางการบรรลุผล
สําเร็จในงานดวยตนเองในแนวทางของวัฒนธรรมใหม  และจากนั้นจึงปลอยใหมีพัฒนาการไปตาม
เวลาและอาจตองแสดงออกโดยการกระทํามากกวาการพูด  ผูอํานวยการโรงเรียนพูดถึงการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนวา 

“...การที่จะเปล่ียนวัฒนธรรมองคการไดนั้น จําเปนตองคอยๆ เปล่ียนแปลงแนวคิดหรือ
คานิยม  ซ่ึงอยูในตัวของครูและบุคลากรเสียกอน  เพราะตัวคนนั้นยากท่ีจะจัดการเปล่ียนแปลงได
โดยวิธีส่ังการบังคับจากผูอํานวยการเอง  ดังนั้นผมจึงตองหันมาใชการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องคการแบบใหทุกคนมีสวนรวม โดยใหครูและบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนรวมและตองให
เวลาในการเปล่ียนแปลงคอนขางนานพอสมควร  แมวาวัฒนธรรมองคการจะเปล่ียนแปลงไดยาก  
เพราะวัฒนธรรมขององคการมีการสั่งสมมานานแต ผมก็เช่ือวาวัฒนธรรมองคการสามารถเปล่ียน
ได ซ่ึงพวกเราท้ังผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียนตระหนักและเห็นความจําเปนและรวมมือกัน  
ซ่ึงปจจัยหรือสถานการณท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนของเรานั้น  มี



หลายกรณี เชน โรงเรียนเกิดวิกฤติหรือเจอปญหาใหญๆ โรงเรียนตองปรับตัวจากสถานการณเดิม 
หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร  ก็มักจะมีการเปล่ียนแปลงในปรัชญาและคานิยมท่ีสําคัญของ
โรงเรียนดวย โรงเรียนมีวัฒนธรรมองคการท่ีออนแอ หรือขัดขวางการพัฒนา…”   

(ผูอํานวยการโรงเรียน, 28  มีนาคม 2552) 
  
ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น รองผูอํานวยการโรงเรียนกลาววา  

“...โรงเรียนของเราก็มีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมมาหลายอยาง เพื่อคนหาวัฒนธรรมท่ีดี
และเหมาะสมท่ีสุดกับสภาพสังคมเล็กๆ ในโรงเรียนของเรานี้  ซ่ึงพื้นฐานท่ีสําคัญในการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการท่ีพวกเรายึดในการท่ีจะเปล่ียนแปลงแตละคร้ังคือ  การเปล่ียนกรอบ
ความคิด  ความเชื่อ  ความรูเดิมๆ ของครูและบุคลากรใหมีความเชื่อ ความคิดแบบใหม โดย
ผูบริหารใชกลยุทธดานการส่ือสารเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหบุคลากรเขาใจ  เช่ือใจ รวมใจในการ
เปล่ียนแปลงได  และนอกจากนี้เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  โดยเราใหการเสริมแรง ในชวงแรกๆ 
เพื่อครูและบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค และโรงเรียนก็จะนําพฤติกรรมเหลานี้เปนหนึ่งใน
กระบวนการประเมินผลงานความดีความชอบดวย  นอกจากนี้เราตองทําอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
เปนนิสัย  ผูบริหารตองอดทนและเขาใจวาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมอาจตองใชเวลา ตองอาศัย
ความตอเนื่อง ดังนั้น การรณรงค  กิจกรรมเสริม  การแขงขัน การจัดงานตางๆ ถือวามีความจําเปน
ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนของเราท้ังส้ิน  นอกจากนี้ตองมีการถายโยงกัน
ท่ัวทั้งโรงเรียน  การเปล่ียนแปลงจะเร่ิมจากจุดเล็กๆ และขยายวงกวางออกไป  เปนหนาท่ีอยางหน่ึง
ท่ีจะตองใหกลุมงานอ่ืนๆ มาเรียนรู  รับรูได และจะเกิดการเลียนแบบสูกันและกัน  ถายโยงกันไป
เร่ือยๆ จนเปนภาพใหญของโรงเรียน และเกิดเปนวัฒนธรรมขององคการของโรงเรียนข้ึนมา เชนท่ี
เห็นเดนชัดในปจจุบันคือ ความ มีระเบียบวินัยขององคการ โดยเฉพาะดานการแตงกายของครู 
บุคลากรและนักเรียน สามารถเปนแบบอยางและไดรับคํายกยองชมเชยจากชุมชน ท้ังๆ ท่ีตอนแรก
นั้นกวาจะสรางวัฒนธรรมการแตงกายแบบน้ีข้ึนมามีปญหามากมายจากการไมยอมรับของครู             
ในโรงเรียน แตสุดทายทุกคนก็ยอมฟงเหตุผลและปฏิบัติตามจนเปนนิสัยไปแลว…” 

(รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล, 29 มีนาคม 2552) 
 

 ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นผูวิจัยพบวา มีวิวัฒนาการและ
ประวัติศาสตรแหงการเปล่ียนแปลงมาตลอดระยะเวลาท่ีกอตั้งโรงเรียนมา โดยผูอํานวยการในยุค
แรกนั้น จะมีบทบาทหนาท่ีหลายอยาง นอกเหนือจากการบริหารโรงเรียน โดยทําหนาท่ีเปนท้ัง
ผูอํานวยการ  ครู และบางครั้งก็ยังเปนภารโรงดวย เพราะในอดีตนั้นการอยูรวมกันของบุคลากรไม



เปนกลุมใหญมาก  มีครูแค 6-7 คน ดังนั้นมีอะไรก็ตองชวยเหลือกัน ดังคําสัมภาษณของอดีต
ครูใหญท่ีเคยรวมบุกเบิกในยุคท่ีกอต้ังโรงเรียนมาวา 
 “...เม่ือกอนตองนั่งรถโดยสารจากอําเภอเราน้ีไปอีกอําเภอหนึ่งประมาณ 40 กิโลเมตร ซ่ึง
วันหนึ่งนั้นจะมีรถโดยสารแคคันเดียว ตองไปตอนเชา แลวกลับตอนเย็น จนผานไปเปนป ก็ได
งบประมาณมาสรางอาคารเรียนช่ัวคราว แตตอนนั้นก็ตองอาศัยโรงเรียนประถมกอน  ชวงสราง
อาคารก็รวมมือกัน ชวยเหลือกัน คนไมคอยมากก็ตองชวย แตก็ไมรูสึกวาลําบากอะไร ถาเปนเดี๋ยวนี้
คงไมไหวแลว ประมาณ 5-6 ป ราวๆ ป 22 – 25 โรงเรียนก็เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีนักเรียน
มากข้ึน ครูมากข้ึน มีอาคาร 1 เปนอาคารถาวร โรงเรียนเร่ิมมีช่ือเสียงในละแวกนี้มากข้ึน และ
เปล่ียนแปลงเร่ือยมา... ” 

(อดีตครูใหญ,  2  กุมภาพนัธ 2552) 
 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดพูดคุยกับชาวบานท่ีเปนนักเรียนในยุคแรกๆ ไดความวา 
 “…เม่ือกอนเรียนหนังสือลําบากมาก เพราะอยากเรียนก็อยากเรียน แตก็ตองชวยงาน
ครอบครัว ทําไรทํานา พอหนานาทีไรก็ตองขาดเรียนทุกที แตครูก็เขาใจ สมัยกอนนั้นไมคอย
เขมงวดเร่ืองการมาเรียนนัก แตครูจะเขมงวดมากในเร่ืองการตั้งใจเม่ือมาเรียน เคยโดนตีหลายคร้ัง
เหมือนกัน ทําการบานผิดก็ตองโดนตี  แตเด็กๆ เดี๋ยวนี้แตะไมได ตีเม่ือไหรเปนเร่ือง มันตางกันกับ
ยุคกอนมาก  เวลาไปโรงเรียนก็หอขาวไปกินกับเพื่อน บางวันก็กินกับครู ถาเพื่อคนไหนบานใกล
โรงเรียนก็จะกลับไปกินท่ีบาน ยายอยูไกล เดินลําบากก็ตองหอขาวไป ครูใหญตอนน้ันก็ไดสอน
หนังสือดวย ทําทุกอยาง...” 

(อดีตครู,  3  กมุภาพันธ 2552) 
 
 ในยุคตอมาประมาณป 2530 ถึง ป 2545 โรงเรียนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางมากในชวงนี้  ท้ังดานบุคลากร  อาคารสถานท่ี จํานวนนักเรียน การบริหารจัดการ 
โครงสราง รวมท้ังวิสัยทัศน  พันธกิจก็เปล่ียนไปดวย แตยุคนี้จะเนนการแขงขันกันเรียน การ
แขงขันทางวิชาการ ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จมากมาย  ซ่ึงผูอํานวยการเปนบุคคลที่สําคัญในการนํา
โรงเรียนไปในทิศทางใด ซ่ึงในยุคนั้นถือเปนยุคแหงการทํางานอยางหนักของครูและบุคลากร ดังคํา
สัมภาษณของครูคนหน่ึงท่ีเคยอยูในยุคนั้นวา 
 “…ตอนน้ันมี ผอ. ท่ีขยันและไฟแรงมากมานําพวกเราทํางาน  ทานเปล่ียนแปลงหลายๆ 
อยาง ซ่ึงส่ิงเหลานั้นก็ยังคงอยูมาจนถึงทุกวันนี้  พวกเราทํางานกันคอนขางหนัก เพราะตองพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหสูง แขงกับโรงเรียนอ่ืนได ...” 

      (ครูอาวุโส,  3  กุมภาพนัธ 2552) 



 
 ในยุคท่ีโรงเรียนมีการแขงขันอยางรุนแรงนั้นโรงเรียนสามารถประสบผลสําเร็จได จนเปน
ท่ียอมรับแกคนท่ัวไป และผลที่ตามมาก็คือจํานวนนักเรียนท่ีมากข้ึน ท้ังนักเรียนในเขตพื้นท่ีและยัง
มีนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีอีก ทางโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีไมเพียงพอจึงตองทําการสอบคัดเลือก
นักเรียน  จึงสามารถดําเนินการสอนไดในปจจุบัน  ซ่ึงผูวิจัยคิดวานั่นคือส่ิงท่ีนาสนใจวามีปจจัย
หลายประการที่เขามาเกี่ยวของสัมพันธกับความเปล่ียนแปลงและการเติบโตอยางรวดเร็วของ
โรงเรียน จนทําใหเกิดความโดดเดนจากโรงเรียนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเดียวกัน  ซ่ึงต้ังแตโรงเรียนดําเนินมา
ภายใตการนําของครูใหญ และผูอํานวยการหลายคนแลวนั้น ไมเคยมีประวัติในเร่ืองของ
ผลประโยชนท่ีรุนแรงเขามาเกี่ยวของ ดังนั้น โรงเรียนยังคงรูปแบบวัฒนธรรมความผูกพันตอกัน
และตอโรงเรียนแบบญาติพี่นอง พึ่งพาชวยเหลือกันจนทําใหเกิดการไววางใจแกบุคลากร 

ในยุคปจจุบันนี้ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการทั้ง  4 คน  มีสวนชวยเหลือและรวมสราง
การเปล่ียนแปลงโดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  โดยสงเสริมคานิยมท่ีมุง
หนาท่ี เชน ความรวมมือ ระเบียบวินัย การเสียสละ  ความยุติธรรม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   การ
เนนคุณภาพ และสรางคานิยม ปลูกฝงความคิดใหบุคลากรตระหนักถึงการยอมรับวัฒนธรรมท่ีดี  
เสียสละผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก รวมทั้งสรางความมุงม่ันและกลาเผชิญหนากับ
ความเปนจริง ท่ีโรงเรียนจําเปนตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา  และไมยอมแพในการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคการไปสูกลยุทธท่ีทันสมัย และสงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของโรงเรียน 
ซ่ึงในกระบวนการบริหารนั้น  มีสวนชวยพัฒนาวัฒนธรรมโดย การสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคคลท่ีมีคานิยมสอดคลองกับคานิยมของโรงเรียน และการทําใหคานิยมของโรงเรียนเปน
ขนบธรรมเนียม ดวยการขัดเกลาทางสังคมอยางกวางขวางและนําเสนอเม่ือมีการปฐมนิเทศหรือการ
ใชสัญลักษณ รวมท้ังสงเสริมวัฒนธรรมศูนยกลางท่ีเขมแข็ง  บนพื้นฐานของความรวมมือและ
หลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจเพิ่มปญหาทางวัฒนธรรมองคการใหสับสนมากข้ึน  และผูอํานวยการ
สามารถใชความสัมพันธของกลุมเพื่อนในกลุมสาระฯ ตางๆ หรือกลุมงานตางๆ  ใชความเปดเผย
และความไววางใจ และใหเวลาบุคลากรในการทําความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงโดยเนนใหทุก
คนไดรวมกันคิด รวมกันทํา และพยายามใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
 
5. การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ 
 เนื่องจากวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเปนส่ิงท่ีตองมีการเรียนรู และสืบทอดตอๆ กันไป  
วิธีการในการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน เพื่อถายทอดใหบุคลากรในรุน
ตอๆ ไป  จากท่ีไดศึกษาวิจัยในโรงเรียนนั้น ทําใหไดขอมูลซ่ึงสวนใหญเกิดจากการสัมภาษณ 



บุคลากรที่เคยดํารงอยูในวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนมาเปนยะระเวลานาน เห็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงและมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็งนั้นจากรุนสูรุน  ซ่ึงจาก
ขอมูลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการเรียนรูวัฒนธรรม
องคการของบุคลากรซ่ึงสามารถสรุปได 4 แนวทาง  คือ การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน
ดวยตนเอง  การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดสวนบุคคล  การเรียนรู
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดของกลุม  และการเรียนรูวัฒนธรรมองคการ
ของโรงเรียนโดยผานการถายทอดขององคการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1    การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนดวยตนเอง    
           กรณีนี้เกิดข้ึนเม่ือมีบุคลากรใหมมาบรรจุเขาทํางานท่ีโรงเรียน หรือบุคลากรท่ียายมา
จากโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงบุคลากรเหลานั้นจะเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตและการทํางาน  
โดยการสังเกตจากบุคลากรรุนเกา และมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับผูอ่ืน ในการปฏิบัติตัวบุคลากรรุน
ใหมกลาววา “ก็ทําตัวเหมือนพี่ๆ ”  การทําตัวเหมือนบุคลากรรุนเกาเปนการลดปญหาในการทํางาน            
ลดการขัดแยงในกลุมงาน  
 
 5.2     การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดสวนบุคคล 
           การถายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบนี้ยังแบงไดเปน  2  ลักษณะ  คือ  
           5.2.1  การถายทอดอยางเปนทางการ  พบวา  เม่ือบุคลากรจบใหมมาบรรจุเขาทํางาน                
ท่ีโรงเรียน  บุคลากรตองผานการเรียนรูกฎ ระเบียบของโรงเรียน  โดยเฉพาะกฎระเบียบของกลุม
งานบุคคลนั้น ตองอยูภายใตกฎระเบียบท่ีโรงเรียนรวมกันกําหนดอยางเครงครัด  ซ่ึงกอนท่ีจะเร่ิม
ทํางานนั้นจะมีการปฐมนิเทศกอน โดยมีผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการทั้ง 4 กลุมงาน  หัวหนางาน  
และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนผูปฐมนิเทศ ซ่ึงจะเปนข้ันตอนแรกของการถายทอด
วัฒนธรรมองคการใหบุคลากรใหมไดรับทราบเพ่ือท่ีจะเรียนรูและรวมปรับตัวเพื่อเปนบุคลากรของ
โรงเรียนอยางกลมกลืน  ซ่ึงในการทํางานนั้นในชวงแรกท่ีเขามาจะมีการต้ังครูพี่เล้ียงให  ซ่ึงจะทํา
หนาท่ีสอนงาน และการปฏิบัติตนอยูในโรงเรียน นอกจากการถายทอดวัฒนธรรมองคการดวย
คําพูดโดยบุคลากรรุนเกาแลว  ยังมีการถายทอดดวยลายลักษณอักษร  ซ่ึงพบไดจากการมีคูมือ
ปฐมนิเทศ  คูมือแนวคิดและรูปแบบการบริหารของผูอํานวยการ คูมือการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน  บันทึกการประชุมประจําเดือน  และคูมือตางๆ ประจําในแตละกลุมงาน   

              การเรียนรูวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนโดยการถายทอดอยางเปนทางการ              
ยังพบไดจากการท่ีบุคลากรรุนเกาจะคอยดูแลและสอนวิถีการทํางานนอกเหนือจากท่ีไดรับทราบ
จากคูมือการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะจากบุคลากรใหมๆ ดวยกันท่ีมาทํางานกอน  ซ่ึงจะ“สอนงาน  



สอนการอยู  สอนทุกอยาง”  หรือการถายทอดผานบอรดขาวสาร เชน สารจากผูอํานวยการโรงเรียน                        
ปายประกาศบริเวณหนาโตะลงเวลา ซ่ึงเปนจุดท่ีทุกคนตองเห็นและหยุดอานเสมอ 
              5.2.2  การถายทอดอยางไมเปนทางการ  พบวา  บุคลากรจบใหมหรือบุคลากรท่ี
ยายมาใหมท่ีโรงเรียนนี้  จะไดรับการตอนรับจากบุคลากรรุนเกาโดยเฉพาะบุคลากรที่อยูในวัย
ใกลเคียงกัน  ซ่ึงจะพูดคุยและเขาใจกันมากกวาบุคลากรที่วัยตางกันมาก  ทําใหเกิดความสนิทสนม
และเลาเร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับโรงเรียนใหฟง  บางคร้ังเร่ืองราวเกี่ยวกับโรงเรียนในอดีตมักจะถูก
ถายทอดจากบุคลากรรุนเกาท่ีอยูมานาน โดยการบอกเลาใหบุคลากรรุนใหมฟง เชน ประวัติการ
กอต้ังโรงเรียน  เร่ืองราวเกี่ยวกับผูอํานวยการแตละคน ท่ีผานมา  เร่ืองราวการเขารวมแขงขันเพื่อให
ไดรับรางวัลตางๆ เปนตน 
            การถายทอดวัฒนธรรมองคการอยางไมเปนทางการยังรวมถึงรายละเอียดตางๆ  ใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงบางคร้ังไมสามารถอธิบายไดหมดในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  จนกวาจะ
เผชิญกับสถานการณท่ีตองแกปญหา  ผูมีประสบการณมากกวาจะเปนผูสอนวิธีการเผชิญและ
แกปญหานั้นๆ 
 

5.3     การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดของกลุม 
            เม่ือบุคลากรจบใหมไดบรรจุเขาทํางานในโรงเรียน หรือบุคลากรที่ยายเขามาใหมใน
โรงเรียน  พบวาการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรจะเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุมนั้นๆ  เชนเร่ือง
การแตงกาย  บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานอยูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ จะมีชุดประจําของกลุม ซ่ึงจะใส
ในวันศุกร และตองเปนผาพื้นเมือง   อยางเชน ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงจะมีรานหมอ
ภาษาอยู ซ่ึงรานหมอภาษานี้ก็สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนอยางมากในการสอนและถายทอด
วัฒนธรรมทางภาษาท่ีถูกตองแกนักเรียน ครูและคนท่ัวไป  ซ่ึงจะมีเคร่ืองแบบเปนผาฝายสีมวง               
ซ่ึงทุกคนในกลุมสาระฯ ก็จะสวมใสชุดนี้ในทุกวันศุกร ซ่ึงนอกจากจะสนองตามนโยบายการสวม
ชุดผาพื้นเมืองของโรงเรียนแลวยังทําใหเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมของตน ซ่ึงบุคลากรท่ีเขามาใหม
ในกลุมสาระภาษาไทยน้ีก็จะไดรับคําแนะนําจากรุนพี่ๆ ในการตัดชุด โดยจะหาผามาใหและแนะนาํ
รานตัดชุด รูปแบบชุด เปนตน นอกจากนี้โรงเรียนเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานใน
ชุมชน จึงมีการจัดสรางหองศูนยศิลปวัฒนธรรมของอําเภอข้ึนในอาคาร 1 ซ่ึงเปนหองท่ีมีตกแตง
ดวยตูแสดงนิทรรศการที่สวยงาม ลอกเลียนตามแบบในโรงแรม  ภายในหองมีการแสดงวัสดุ 
อุปกรณ ขาวของเครื่องใชของชาวบานในสมัยโบราณ  รวมท้ังยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชาวบานโดยมีการจัดแสดงการทอผา  มีอุปกรณการทอผา เชน กี่  กระสวย  หูก ไวสําหรับให
นักเรียนไดเรียนรูและลองฝกปฏิบัติ ซ่ึงก็จะมีเจาหนาท่ีคอยดูแลและใหความรูแกนักเรียนและผูคน



ท่ีสนใจเขามาศึกษาเรียนรูและเยี่ยมชม ซ่ึงเอกลักษณท่ีโดดเดนคือ การแตงกายของเจาหนาท่ีและ
นักเรียนผูดูแลรับผิดชอบ ซ่ึงจะเปนชุดผาไทยดั้งเดิม มีท้ังชุดผูไท ชุดญอ ซ่ึงแสดงถึงความเปนกลุม
คนที่เห็นความสําคัญและรวมกันสืบสานตํานานวัฒนธรรม มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ซ่ึง
กระบวนการเหลานี้เปนการถายทอดจากกลุมเล็กๆ สูกลุมเล็กๆ เทานั้น แตสามารถมีอิทธิพลทําให
เกิดการเรียนรู และสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนไว  ซ่ึงจะเปนลักษณะของการเรียนรูและ
ถายทอดทางวัฒนธรรมดานการแตงกายท่ีชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงในกลุมงานหรือกลุมสาระฯ อ่ืนก็มี
รูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมคลายๆ กัน   ซ่ึงสังเกตวาการถายทอดวัฒนธรรมดานการแตงกาย
นั้นจะเปนวัฒนธรรมแรกท่ีทางบุคลากรมีการถายทอดใหรุนนอง  สวนวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการทํางานและการปฏิบัติตัวนั้นก็จะเร่ิมคอยๆ ถายทอดในขั้นตอนตอไป  แตสวนมากแลว
บุคลากรจะเร่ิมเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากเพื่อนในกลุมงานหรือกลุมสาระฯ ซ่ึงจะเปนลักษณะ
การเรียนรูแบบกลุมยอย ซ่ึงถาเกิดวาบุคลากรท่ีเขามาใหมนั้นทําตัวไมเหมาะสมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ก็จะไดรับการตักเตือน แนะนําจากหัวหนากลุมงาน หรือเพ่ือรวมงานในกลุมเดียวกันเปนอันดับแรก  
การถายทอดวัฒนธรรมนั้นจะเกิดข้ึนมากในชวงการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เพราะ
บุคลากรในกลุมยอยนั้นจะไดพูดคุยท่ีไปท่ีมาของโรงเรียน และทําใหบุคลากรใหมไดเรียนรูวาตอง
ปฏิบัติตัวยังไง  หรือแมกระท่ังในตอนเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ซ่ึงผูวิจัยสังเกตวาเม่ือครูสํารวจ
รายช่ือนักเรียนแลวก็จะดูแลนักเรียน ในขณะเดียวกันก็พูดคุยปรึกษากับครูท่ีอยูใกลเคียง เหมือนจับ
กลุมคุยกันเปนกลุมเล็ก ซ่ึงสวนมากแลวนอกจากจะถามทุกขสุขแลวก็ถายทอดแนวทางการปฏิบัติ
ตนใหแกรุนนองไปดวย  
        การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยการถายทอดของกลุม  ยังรวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนท่ีแตละกลุมงานหรือกลุมสาระฯ จะรับไปปรับเปนนโยบายของตน  
ซ่ึงจะมีรายละเอียดปลีกยอยของแตละกลุมงานซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน  บุคลากรตองเรียนรู
นโยบายของกลุมงานและปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมยอยของตนเอง  เชน การให
ความสําคัญกับการประชุม  การเนนความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน  และการเนนระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัว  เปนตน  
 
 5.4     การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดขององคการ 
            เนื่องจากโรงเรียนถือวาเปนองคการหนึ่งท่ีตองมีวัฒนธรรมในการทํางาน  ไดแก  
ลักษณะการทํางาน  วิธีการปฏิบัติงาน  คานิยมของโรงเรียน  แนวทางการบริหาร  ท่ีบุคลากร               
ในโรงเรียนตองประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  จึงพบวาแตละกลุมงานจะจัดใหมีการ
ประชุมสัปดาหละ 1 คร้ัง  เพ่ือทบทวนการทํางานในแตละสัปดาห  ช้ีแจงนโยบายใหบุคลากรทราบ 



ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานใหดี คิดโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองและนักเรียน  
นอกจากนี้มีการประชุมบุคลากรท้ังโรงเรียนเดือนละ 1 คร้ัง ในสวนของโรงเรียนนั้นจัดไหมีการ
อบรมทางวิชาการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานที่  รวมท้ังการไปศึกษา                
ดูงานตามโรงเรียนตางๆ  เพื่อนํากลับมาประยุกตใชและพัฒนาโรงเรียนใหดีข้ึน การถายทอด
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนยังพบไดจากการจัดงานประจําป ไดแกงานปใหม งานครบรอบ          
วันเกิดโรงเรียน  งานทําบุญโรงเรียน งานวันสงกรานต  หรือการใหความสําคัญกับบุคลากรดวยการ
เล้ียงรับ เล้ียงสง เล้ียงฉลองความสําเร็จ  เปนตน  งานและกิจกรรมดังกลาวเปนเสมือนเคร่ืองมือ                  
ในการถายทอดวัฒนธรรมองคการอันดีงามของโรงเรียน  ซ่ึงการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียน โดยผานการถายทอดขององคการ ยังรวมไปถึงสัญลักษณตางๆ ของโรงเรียน  เชน  ท่ีมา
ของสัญลักษณโรงเรียน  คําขวัญของโรงเรียน เปนตน   
 โดยสรุปแลวการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ เปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางมากท่ีทําให
โรงเรียนยังคงมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีดีงามและเขมแข็ง เอ้ือตอความสําเร็จของโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง จากรุนสูรุน  ซ่ึงการสืบทอดวัฒนธรรมองคการนั้น ตองอาศัยความรวมมือของบุคลากร            
ทุกคนที่จะเห็นคุณคาของวัฒนธรรมองคการท่ีดีงามน้ัน  แลวมีสํานึกท่ีจะรวมกันดํารงไว                        
ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีดี โดยปจจัยทางวัฒนธรรมตางๆ รวมดวย ไมวาจะเปนสัญลักษณ ภาษา  วีรบุรุษ 
เปนตน  ซ่ึงโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนี้มีกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมองคการโดยผานการเรียนรู
วัฒนธรรมองคการของบุคลากร ดังภาพท่ี  46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  46  กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 
 โดยสรุปแลวโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมซ่ึงเปนโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้น มีลักษณะ 
รูปแบบวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็ง ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีโดดเดนท่ีสุดในยุดผูบริหารคนปจจุบันคือ การ
ยึดม่ันในระเบียบวินัยอยางเครงครัด ซ่ึงระเบียบนั้นก็มีสองลักษณะ คือระเบียบตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีทุกคนรวมกันสรางข้ึนเปนขอตกลงรวมกัน เพื่อใหทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม ถาฝาฝนก็
ไมมีโทษรายแรงแตอาจไมไดรับการยอมรับหรือไมเขาพวก ซ่ึงโรงเรียนใชกระบวนการคว่ําบาตร
ทางสังคม (social sanction) เปนตัวกดดันใหสมาชิกมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  มีรูปแบบ

การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ 

การปฐมนิเทศ 

ขายวัฒนธรรม 

ระเบียบ ขอตกลง 

ผูบริหาร ชุมชน บุคคลที่เปนแบบอยาง 

social  sanction 

บุคลากร 

การเรียนรูวัฒนธรรมองคการ 

1.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการดวยตนเอง 
2.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการโดยผานการถายทอดสวนบุคคล 
      2.1  แบบเปนทางการ 
      2.2  แบบไมเปนทางการ 
3.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการโดยผานการถายทอดของกลุม 
4.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการโดยผานการถายทอดของโรงเรียน 

 

สัญลักษณและภาษา 



วัฒนธรรมท่ีเปนแนวเดียวกัน สรางเอกลักษณและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแกโรงเรียน  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมุงเนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และความทุมเท จริงจังในการทํางาน
ของบุคลากรเพ่ือการพัฒนานักเรียนและสรางช่ือเสียงแกโรงเรียน  มีวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน
แบบครอบครัว เครือญาติ เนนการมีสวนรวม ชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกัน  ซ่ึงวัฒนธรรมองคการตางๆ 
เหลานี้ถูกสรางข้ึนในทุกสมัยของผูอํานวยการแตละคน และมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย 
ซ่ึงโรงเรียนจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเม่ือเห็นวารูปแบบวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมนั้นเปน
อุปสรรคในการพัฒนานักเรียน หรือจากการที่โรงเรียนไดไปศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆ ท่ีประสบ
ความสําเร็จ ก็จะนํากลับมาพิจารณาประยุกตใหเขากับโรงเรียนของตน ซ่ึงในการปฏิบัติงาน นั้นก็
ตองมีการเปล่ียนแปลง โดยผูบริหารเปนผูนําสําคัญในการเปล่ียนแปลงและรวมกําหนดทิศทางของ
วัฒนธรรม นอกจากนี้กลุมผูนําอยางไมเปนทางการ วีรบุรุษในองคการ กลุมสอดแนมตางๆ ก็มี
บทบาทตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเชนกัน รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมองคการดวย  
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหโรงเรียนนั้นมีวัฒนธรรมหลักท่ีเขมแข็งอาจเนื่องมาจากการที่โรงเรียนนั้นมี
บุคลากรท่ีเปนคนในทองถ่ินและหลายคนเคยเปนศิษยเกามากอนทําใหไดเรียนรูวัฒนธรรมและมี
ความรูสึกผูกพันในโรงเรียนอยูแลว จึงเกิดสํานึกท่ีจะรวมพัฒนาโรงเรียน เหตุผลดังกลาวทําใหการ
พัฒนาของโรงเรียนนั้นประสบผลสําเร็จไดท้ังในดานคุณภาพของนักเรียน  การบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ  การบริหารจัดการ การบริหารและพัฒนาบุคลากร  และการรวมสรางความดีเดน
ของโรงเรียน ตามมาตรฐานของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงจะเปนฐานสูการไดรับรางวัลอ่ืนๆ 
ของโรงเรียนตอไป  ซ่ึงลักษณะตางๆ เหลานี้อาจไมไดปรากฏในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน               
ทุกแหง เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนกรณีศึกษา ท่ีอาจมีบางลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางจากท่ี
อ่ืน แตโรงเรียนอ่ืนก็สามารถนําไปประยุกตใหเขากับสภาพโรงเรียนของตนได เพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรมองคการสูการพัฒนาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ เพราะวัฒนธรรมองคการนั้นเปนตัว
แปรที่สําคัญตอความสําเร็จของโรงเรียน และเปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรู เปล่ียนแปลง และถายทอดได
ซ่ึงจากการศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอด
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ท่ีผูวิจัยศึกษานั้นสามารถสรุปภาพรวมของ
วัฒนธรรมตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังภาพท่ี 47 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  47  ภาพรวมของลักษณะวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอด 
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

ตัวแปรท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมองคการ 
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ   เปาหมาย   ยุทธศาสตร   โครงสรางองคการ  รูปแบบการบริหาร  ภาวะผูนํา  
คุณลักษณะบุคลากร  บุคคลที่ยึดเปน แบบอยาง  บุคคลที่เปนขายวัฒนธรรม   สัญลักษณ    ความเช่ือ 
ปทัสถาน   ธรรมเนียมประเพณี   ระเบียบปฏิบัติ  พิธีกรรมหรืองานพิธี     หลักสูตรของโรงเรียน              

การจัดการเรียนการสอน    ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน                                   
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับสิ่งแวดลอม    เทคโนโลยี 

ลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
 
   

  

 

 

 

  การคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอคนอ่ืน  เนนการประหยัด 
  การเห็นพองกัน    ความมีประสิทธิภาพ 
  ไมพยายามสรางความแตกแยก  เปนทางการตามสายงาน 
  อะลุมอลวยกัน    มีระเบียบแบบแผน 
  ชวยเหลือกัน    การใชเหตุผล 
  รวมมือกัน    ใชขอมูลตัวเลขและสถิติ 
  เปนกันเอง    การเนนระเบียบ คําสั่ง  

เปนแบบพ่ีนอง    การเคารพเช่ือฟง  
 

   

ไหวและกลาวคําทักทายกัน  ระเบียบในการแตงกาย 
เคารพผูอาวุโส   รับผิดชอบในหนาท่ี 
ผูกพันชวยเหลือกัน   ตรงตอเวลา 
ภาษาที่ใชแทนตัว   ยอมรับเสียงสวนมาก 
รวมพิธีกรรมและงานพิธี   ยอมรับความคิดเห็นคนอื่น 
มีความปรองดอง     ยึดมั่นในประชาธิปไตย 
รูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน   ระเบียบของสํานักงาน 
กลาแสดงความคิดเห็น    มีสายบังคับบัญชา 

Clan  culture 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

Bureaucratic culture 

ตัวอยางพฤติกรรมที่สะทอนวัฒนธรรมองคการ 
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การสรางวัฒนธรรมองคการ 

โรงเรียนกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธโดยใหทุกคนมีสวนรวม  
ทั้งบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน 

 

พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ใหเปนไปใน
ทิศทางที่ตองการรวมกัน 

 

รวมกันสรางวิสัยทัศน ที่จะมุงเนนสูการสราง 
วัฒนธรรมองคการใหเกิดขึ้นในโรงเรียน 

 

เริ่มตนดําเนินกลยุทธ ต้ังแตการพัฒนาออกแบบ สรรหาและ
ฝกอบรมเพ่ือสรางวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดคานิยม          
ทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
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การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
 

 ความกดดันกะทันหัน 
 

เขาใจถึงสาเหตุที่ตองเปล่ียนแปลง 
(ถึงจุดที่ตองเปล่ียนแปลงหรือยัง?) 

 

วิเคราะหความพรอม
สําหรับการเปล่ียนแปลง

ของโรงเรียน 
 

วิเคราะหสภาพภายนอกที่สงผลตอโรงเรียน 

วิเคราะหสภาพภายในโรงเรียน 

กําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลง 

สรางและกําหนดทางเลือก 

สรางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรม 

การวางแผนปฏิบัติการเปล่ียนแปลง 

ปฏิบัติการตามแผน 

เสริมแรงสําหรับการเปล่ียนแปลง 

ติดตามและประเมินผล 
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การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ 

การปฐมนิเทศ 

ขายวัฒนธรรม 

ระเบียบ ขอตกลง 

ผูบริหาร ชุมชน บุคคลที่เปนแบบอยาง 

social  sanction 

บุคลากร 

การเรียนรูวัฒนธรรมองคการ 

1.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการดวยตนเอง 
2.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการโดยผานการถายทอดสวนบุคคล 
      2.1  แบบเปนทางการ 
      2.2  แบบไมเปนทางการ 
3.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการโดยผานการถายทอดของกลุม 
4.  เรียนรูวัฒนธรรมองคการโดยผานการถายทอดของโรงเรียน 

 

สัญลักษณและภาษา 



บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ซ่ึงประสบความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาครอบคลุมท้ัง 6 ดาน  คือ ดานคุณภาพนักเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ  ดานการบริหารจัดการ  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน  
ดานบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร  และดานความดีเดนของโรงเรียน โดยผูวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรม
องคการ ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา (ethnographic  research)  แหลงขอมูลคือ ผูให
ขอมูลหลัก (key informant) ไดแก ผูบริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชนและผูเกี่ยวของท่ีเปนบริบทของโรงเรียนตามวัตถุประสงคและคําถาม
การวิจัย และ แหลงขอมูลอ่ืนที่ไมใชบุคคล ไดแก เอกสาร สภาพแวดลอม เหตุการณ โดยใชวิธีการ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เชน การสังเกตแบบมีสวนรวม การสังเกตแบบไมมี             
สวนรวม  การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา การจดบันทึกภาคสนาม และการวิเคราะห
เอกสาร วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหแบบอุปนัย (analytic  induction) โดยตีความสรางขอสรุป
ขอมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณท่ีมองเห็นและมีสวนรวมแลวก็ลงมือสรางขอสรุป และเขียน
สรุปรายงานผลการวิจัยแบบพรรณนา 
  
1. สรุปผลการวิจัย 
 วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานท่ีเปนพ้ืนท่ีวิจัยนั้นมีลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการ  การสราง  การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองคการดังนี้ 

1.1    ลักษณะของวัฒนธรรมองคการ 
         โรงเรียนมีวัฒนธรรมหลักท่ีเห็นเดนชัด คือ วัฒนธรรมแบบเครือญาติ หรือวัฒนธรรม

แบบกลุมรวม (clan culture) ของบุคลากรในโรงเรียน  นอกจากน้ีก็ยังมีวัฒนธรรมแบบราชการ 
(bureaucratic culture) ซ่ึงวัฒนธรรมองคการเหลานี้สงผลใหโรงเรียนยังคงรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนรางวัลพระราชทานอยู แมวาเวลาจะผานไป
หลายปแลว  



     ดังนั้นลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึง
ศึกษาเฉพาะโรงเรียนเปนสุขพิทยาคมนั้น  สามารถแบงรูปแบบของวัฒนธรรมองคการไดสองมิติ 
คือ  มิติแรก วัฒนธรรมหลัก (dominant  culture) และวัฒนธรรมยอย (sub culture) 

     1) วัฒนธรรมหลัก  เปนวัฒนธรรมที่โดดเดนของโรงเรียนและเปนวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
ของโรงเรียน โดยจะเห็นไดจากคานิยมหลักของโรงเรียนซ่ึงคนสวนใหญรับรูและยอมรับ  ตลอดจน
เขาใจรวมกัน คือการท่ีบุคลากรนั้นมีวัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) ซ่ึงบุคลากรตางมีความ
ผูกพัน รวมมือ ภักดี และมีสวนรวมกับโรงเรียน  

     2)  วัฒนธรรมยอย (subculture) เปนลักษณะวัฒนธรรมของกลุมงาน หรือกลุมสาระ            
การเรียนรูตางๆ  ซ่ึงในโรงเรียนนั้นมีกลุมงานทางดานการบริหาร 4 กลุม  และมีกลุมสาระ                 
การเรียนรู 8 กลุม  ซ่ึง ครูและบุคลากรจะมีวัฒนธรรมยอยในการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของแตละ
กลุมยอยท่ีแตกตางกัน เชน วัฒนธรรมในดานการแตงกาย วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร                
การปฏิบัติงานเปนตน  ซ่ึงสวนมากแลววัฒนธรรมยอยในโรงเรียนจะเปนลักษณะของวัฒนธรรม
สนับสนุน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีคนในโรงเรียน หรือในกลุมตางๆ มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน              
มีการสนับสนุนกัน ซ่ึงเปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางครูและบุคลากรกับโรงเรียน ท่ีเห็น
คุณคาของความเปนคนในสังคมรวมกัน    
               มิติท่ีสอง  แบงเปนวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งหรือออนแอซ่ึงจะข้ึนอยูกับระดับของ การ              
เห็นพองตองกัน การยึดเหนี่ยวกัน และการผูกพันของสมาชิกตอวัฒนธรรมองคการ แบงไดเปน  

1) วัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง เปนวัฒนธรรมที่มีน้ําหนักมาก  คนในโรงเรียนใหการยอมรับมาก  
จึงเปล่ียนแปลงไดยาก  วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งจะมีผลตอการควบคุมพฤติกรรมไดมาก  และทําให
สมาชิกของโรงเรียนมีแรงยึดเหน่ียวกันสูง  มีความจงรักภักดี  และผูกพันตอโรงเรียนมาก                
ผูวิจัยพบวา  วัฒนธรรมที่เขมแข็งจะทําใหสมาชิกยึดม่ันตอเปาหมายของโรงเรียน  สรางแรงจูงใจ
ใหแกสมาชิก  ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งของโรงเรียนที่เปนพื้นท่ีวิจัยนี้ จะเกี่ยวของการมีสวนรวมของ
ทุกคนทุกฝายในโรงเรียน และความมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบของบุคลากร  

2) วัฒนธรรมท่ีออนแอ  ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไดงายเพราะไมคอยมีน้ําหนัก         
ตอสมาชิกเทาไรนัก  สวนมากเปนวัฒนธรรมท่ีสรางข้ึนจากกลุมคนเล็กๆ ท่ีไมมีบทบาทสําคัญ                
ในโรงเรียน  ซ่ึงเม่ือเวลาผานไปไมนานวัฒนธรรมนั้นก็เลือนหายไปเพราะไมไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกในโรงเรียน ซ่ึงสวนมากคนท่ีสรางวัฒนธรรมแบบออนแอนั้นจะเปนคนที่ไมมีบทบาท            
ในการเปนผูนําในโรงเรียน ทําใหวัฒนธรรมนั้นไมเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงานและสุดทายก็ถูก
ลบเลือนหายไปจากโรงเรียน  แตก็ยังมีการสรางวัฒนธรรมออนแอข้ึนมาอยูเสมอจากคนกลุมหนึ่ง 
ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีเกิดเปนชวงๆ เทานั้น ไมคอยมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมโดยรวมของโรงเรียน 



 แมวาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้นจะไมมีวัฒนธรรมใดท่ีดีท่ีสุด  
แตวัฒนธรรมท่ีมีความเขมแข็งของโรงเรียน เชน ความรวมมือ การมีสวนรวม ความภักดี การยึดม่ัน
ในระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  การพ่ึงพาอาศัยกัน  ความรูสึกผูกพันกัน  ก็มีสวนสําคัญ                
โดยวัฒนธรรมเหลานี้ชวยใหเห็นความแตกตางระหวางองคการชัดเจนยิ่งข้ึน  คือทําใหโรงเรียน
รางวัลพระราชทานมีความโดดเดนแตกตางจากโรงเรียนท่ัวไป  ทําใหเกิดความรูสึกท่ีเปนเอกลักษณ 
และพัฒนาขอผูกพันในกลุมสมาชิกในโรงเรียน  ชวยเสริมสรางความม่ันคงในระบบสังคม เพราะ
ความเขมแข็งของโรงเรียนสงผลตอความเขมแข็งของสังคมไปดวย  ชวยเชื่อมสังคมภายในโรงเรียน
โดยการกําหนดมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน                
ชวยเสริมสรางและกําหนดแบบเจตคติและพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสม ใหกับครูและบุคลากร           
ในโรงเรียน ซ่ึงจะเปนแบบอยางท่ีดีตอนักเรียน   
 โรงเรียนรางวัลพระราชทานท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้นมีวัฒนธรรมในการบริหารและการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังท่ีเปนวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมยอย  วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและ
ออนแอ ซ่ึงแสดงออกภายใตฐานคติทางวัฒนธรรม 3 ระดับ ตามแนวคิดของ Schien (1992)  เพ่ือ
สนองตอการพัฒนาอยางหลากหลาย ไดแก การเนนระเบียบวินัย  ความตรงตอเวลา  ความ
รับผิดชอบในหนาท่ี  การไหวและกลาวคําทักทายสวัสดี การเคารพผูอาวุโส  การเดินชิดขวา การมี
สวนรวม  ความพรอมเพรียง การถอดรองเทากอนเขาหอง การเคารพความคิดเห็นของคนอ่ืน  ความ
ปรองดอง  ความผูกพันตอกันและตอโรงเรียน  ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน  กลาแสดง
ความคิดเห็น  ยึดม่ันในประชาธิปไตย  เนนการแขงขันทางวิชาการ  พัฒนาตนเองอยูเสมอ  การมี
สวนรวมและบริการชุมชน  ใหอิสระทางความคิดแกนักเรียน  ยึดผลสําเร็จของนักเรียน  ทุมเทและ
จริงจังในการทํางาน  ความเปนกลุมยอยและการทํางานเปนทีม  เปนตน 
 

1.2     การสรางวัฒนธรรมองคการ 
           วัฒนธรรมองคการยอมเกิดข้ึนพรอมกับการกอต้ังองคการ  ดังนั้นการสราง
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนจึงข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงเรียนดวย หรือ
อาจจะเรียกวาผูบริหารมีบทบาทตอการสรางวัฒนธรรมองคการ เนื่องจากผูบริหารแตละคนก็มี
แนวนโยบายท่ีอาจแตกตางกันในบางกรณี  ดังนั้นทุกคนในโรงเรียนจะรวมกันพิจารณาและหาก
เห็นวาวัฒนธรรมองคการท่ีเปนอยูไมเอ้ืออํานวย ในการดําเนินงานของโรงเรียนแลว ก็จําเปนตอง
สรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาใหมภายใตความเช่ือท่ีวา วัฒนธรรมองคการสามารถเปล่ียนแปลงได 
โดยโรงเรียนไดใชกลยุทธในการสรางวัฒนธรรมองคการ ดังนี้ 



            1) การกําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม  ซ่ึงการท่ีจะสรางวัฒนธรรม
องคการข้ึนมาใหมได  ก็ตองมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเดิม โดยเปาหมายของการเปล่ียนแปลง
นั้นไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงรูปแบบของบุคลิกภาพของ ทุกคนในทุกเร่ือง  อาจเปล่ียนแปลง           
ในบางจุดหรือบางเร่ืองท่ีสําคัญ โดยผูบริหารจะทําการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียน           
โดยพิจารณาถึง โอกาส  อุปสรรคและศึกษาสภาพแวดลอมภายใน (ใช SWOT  analysis ท่ีเนน
เฉพาะเร่ืองวัฒนธรรมองคการเปนหลัก)  ซ่ึงเปนการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน              
โดยสํารวจหาวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนพันธกิจ  กลยุทธ 
และเปาหมาย จากนั้นจึงวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดวัฒนธรรมองคการ  โดยเนนการมี 
สวนรวมของบุคคลในทุกระดับเพื่อกําหนดแนวทางและสามารถสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนได           
ซ่ึงฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียนทําการศึกษาสภาพแวดลอมโดยรวม เพื่อนํามากําหนด
วิสัยทัศน  เปาหมาย  พันธกิจ  และกลยุทธของโรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจึงไดทําการศึกษาวิเคราะห 
เพื่อนําเอาปจจัยบางประการท่ีอาจจะไมสามารถระบุออกมาเปนตัวอักษรท่ีชัดเจนได เชน                
ความตองการใหบุคลากรมีความรับผิดชอบสูง  มีความซ่ือสัตยตอองคการ  มีความรวมมือรวมใจ 
ในการทํางาน  เปนตน จึงตองประกาศเปนวัฒนธรรมองคการตอไป  และเนื่องจากโรงเรียนนั้น            
ตั้งมานานและมีลักษณะวัฒนธรรมองคการบางอยางอยูแลว ท้ังท่ีชัดเจนหรือไมชัดเจนก็ตาม              
ซ่ึงผูบริหารไดพิจารณาวัฒนธรรมองคการโดยใช การสังเกต  การสัมภาษณ  การสอบถาม  และการ
ตรวจสอบเอกสารที่ผานมา วาโรงเรียนไดมีการปฏิบัติทางดานวัฒนธรรมอยางไร มีลักษณะเชนไร  
อะไรเปนส่ิงท่ีดีท่ีควรรักษาไว  และวัฒนธรรมใดท่ีควรแกไขปรับปรุง  เม่ือพิจารณาแลวก็มีการ
วางแผนกําหนดวัฒนธรรมองคการใหม โดยใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  และ             
กลยุทธขององคการ โดยสรางวัฒนธรรมท่ีทุกคน เต็มใจปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ดังนั้นการกําหนด
วัฒนธรรม ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมกันพิจารณาวาวัฒนธรรมนั้นมีความเที่ยงตรง 
เช่ือถือได  และสามารถนําไปใชในระยะยาวได ซ่ึงครูทุกคนคิดวาวัฒนธรรมท่ีดีนั้นตองสามารถ
ตอบคําถามใหไดวาส่ิงท่ีโรงเรียนตองการคืออะไร และจะนําส่ิงนั้นไปปฏิบัติไดอยางไร ซ่ึงสรุป         
ไดวาการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญ          
2 สวน คือ  1.1)  การตรวจสอบวัฒนธรรมองคการวาในเร่ืองใดควรจะมีการสรางและเปล่ียนแปลง   
1.2) การนําไปปฏิบัติใหเกิดการเปล่ียนแปลง โรงเรียนตองทราบวากําลังเผชิญกับปญหาอะไร                
ท่ีรุนแรงท่ีสุด  และจะตองรูวาจะเปล่ียนแปลงอะไรไดบาง ในเร่ืองความเช่ือ  ทัศนคติ  คานิยม และ
วิถีชีวิตของคนในโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันในทุกสัปดาห ท้ังการ
ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  การประชุมในกลุมงานตางๆ และการประชุมผูปกครอง  



คณะกรรมการสถานศึกษา  และการประชุมผูบริหาร  เพื่อตรวจสอบวา ณ ปจจุบันนี้โรงเรียนมี
ปญหาดานอะไร  และมีอะไรท่ีควรปรับปรุงแกไข  

            2) การลงมือกระทําทันที  คือเม่ือกําหนดวาจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการอะไร  
บางแลว  และจะสรางวัฒนธรรมองคการมาแทนของเดิมนั้นตองข้ึนอยูกับกระบวนการทํางาน 
โครงสรางองคการ ระบบการบริหาร  ทรัพยากรมนุษย  การจัดการบังคับบัญชา  และภาวะผูนํา          
ซ่ึงโรงเรียนเชื่อวาถาหากเปล่ียนแปลงส่ิงเหลานี้ไดก็จะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการได
เชนเดียวกัน  ซ่ึงตัวอยางวัฒนธรรมองคการท่ีโรงเรียนทําการสรางและเปล่ียนแปลงอยางเดนชัด
ท่ีสุดคือ วัฒนธรรมในดานการรักษาระเบียบวินัย  วัฒนธรรมความรวมมือ เปนตน ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงจากเดิม ท่ีครูไมคอยยึดระเบียบมากนัก  และความรวมมือนั้นคอนขางนอย ตางคน       
ตางทํา ไมคอยใหความชวยเหลือกัน  ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ ก็ทําใหทุกคน
ยอมรับได แมวาในชวงแรกอาจมีคนไมเห็นดวยบางก็ตาม แตทายสุดก็ถูกกลืนทางวัฒนธรรม             
ไปโดยอัตโนมัติ   ซ่ึงกระบวนการของการสรางวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นสามารถสรุป
ข้ันตอนยอยๆ จากสองข้ันตอนขางตนไดดังนี้  

      2.1)  โรงเรียนกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธโดยใหทุกคนมีสวนรวม  ท้ังบุคลากร            
ในโรงเรียนและในชุมชน 

   2.2)  พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการ
รวมกัน 

    2.3)  รวมกันสรางวิสัยทัศน ท่ีจะมุงเนนสูการสรางวัฒนธรรมองคการใหเกิดข้ึน          
ในโรงเรียน 

   2.4)  เร่ิมตนดําเนินกลยุทธ ตั้งแตการพัฒนาออกแบบ สรรหาและฝกอบรมเพื่อ
สรางวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

   2.5)  เสริมแรงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดคานิยมทางวัฒนธรรมท่ียั่งยืน 
      ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทอยางมากในการนําสูการสรางและการเปล่ียนแปลง 

รวมท้ังกําหนดทิศทางและรูปแบบวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน รวมกับองคประกอบอ่ืนๆ ใน
โรงเรียน  เชน วีรบุรุษ   ประเพณี  พิธีการ และการสรางเครือขายการส่ือสาร มีบทบาทหนาท่ีสําคัญ
ในการสรางวัฒนธรรมองคการ โดยสามารถสรุปบทบาทไดดังนี้ 

      1) วีรบุรุษ (heroes)  ในโรงเรียนจะมีคนท่ีสามารถเปนผูนําท่ีทุกคนใหการยอมรับ ซ่ึง
อาจจะไมไดเปนผูบริหาร แตเปนครูธรรมดาท่ีทุกคนเช่ือถือ  ซ่ึงในโรงเรียนนั้นผูวิจัยสังเกตพบวามี
วีรบุรุษ 3 คน ท่ีสามารถเปนแบบอยางทางวัฒนธรรม ท่ีครูและบุคลากรทุกคน รวมท้ังผูอํานวยการ
ใหการยอมรับในดานการปฏิบัติตัว การปฏิบัติงาน ซ่ึงการที่โรงเรียนประสบความสําเร็จไดนั้น 



สวนหนึ่งมาจากวีรบุรุษในโรงเรียนท่ีมีสวนในการนําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางจริงจังและเปน
แรงผลักดันใหบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานขององคการใหประสบ
ความสําเร็จ  ซ่ึงลักษณะของวีรบุรุษในโรงเรียนนั้น  อาจจะเปนคุณลักษณะต้ังแตเกิดและไดรับการ
พัฒนาข้ึน  ซ่ึงเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน ในการสรางสรรคงานในโรงเรียน นอกจากน้ีวีรบุรุษท่ีโรงเรียน
สรางข้ึนใหม ก็มีโดยเปนบุคคลที่โรงเรียนสรางข้ึนโดยการแนะนําและยกยองใหเกียรติวาเปน
บุคคลแหงความทรงจําของโรงเรียน  และผูวิจัยพบวาคนที่เปนวีรบุรุษในโรงเรียนนั้นสวนมากจะ
เปนผูหญิง  และนอกจากจะเปนวีรบุรุษในโรงเรียนแลว บุคคลเหลานี้ยังมีบทบาทอยางมากใน
ชุมชน เพราะผูคนในชุมชนก็ใหการเคารพนับถือ และเช่ือถือ  ดังนั้นบุคคลท่ีเปนวีรบุรุษเหลานี้จึงมี
บทบาทในการนําสูการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม โดยการนําสูการแสดงความคิดเห็น 
และการปฏิบัติเปนแบบอยาง 

            2) พิธีการและประเพณี  องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในการสรางวัฒนธรรม
องคการคือ กิจกรรมในการจัดพิธีการเพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของโรงเรียน พิธีและประเพณี
เปนสัญลักษณท่ีชวยทําใหมีการสรางวัฒนธรรมองคการดวยการจัดงานเฉลิมฉลองพิธีการตางๆ ทํา
ใหเกิดความทรงจําในวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงโรงเรียนมีการจัดงานคอนขางบอย โดยเฉพาะงาน
เฉลิมฉลองตางๆ ท่ีจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียน เชน งาน
เล้ียงฉลองการรับตําแหนง ค.ศ.3   งานเล้ียงตอนรับ  งานเล้ียงปใหม  งานเล้ียงสง งานผาปาโรงเรียน  
เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ มีบทบาทในการท่ีจะปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรมใหกับบุคลากร
ทําใหบุคลากรไดเรียนรูและสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนตองการได 

            3)  การสรางเครือขายการติดตอส่ือสาร (communication network) เครือขายท่ีใช
ติดตอส่ือสารกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีมีหนาที่ในการกําหนดวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงในโรงเรียนจะมี
ผูเลาเร่ืองราวตางๆ (story  teller)  ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน  ซ่ึงการเลาเร่ืองนี้มีผลตอการรับรูของคน
อ่ืนๆ นอกจากน้ีโรงเรียนไดใหพระภิกษุ เขามารวมเปนบุคคลสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมและ
คานิยมของโรงเรียน  ซ่ึงบุคคลเหลานี้มักท่ีจะมีเวลาวางท่ีจะรับฟง  และเผยแพรขอมูลตางๆ  หรือ
แมกระท่ังกลุมครูผูท่ีชอบซุบซิบหรือกระซิบกระซาบ (whisperers) ก็เปนอีกกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการ
สรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเชนเดียวกัน  เพราะบางครั้งผูบริหารก็จะรับฟงขอมูล
เหลานี้ดวย  คนที่ตองการเผยแพรขอมูล บางคนอาจใชกลุมครูท่ีชอบซุบซิบใหเปนประโยชน  
สําหรับกลุมคนท่ีชอบนินทาเปนกลุมท่ีนําขาวสารขอมูลตางๆ ไปสูเครือขายการติดตอส่ือสาร           
ในโรงเรียนได  ดังนั้นคนกลุมนี้จึงมีความสําคัญในการสรางและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  
นอกจากนี้ยังมีกลุมครูท่ีชอบสอดแนม ซ่ึงจะเปนผูท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลของสมาชิกทุกคน
ในโรงเรียน เพื่อถายทอดตอไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางเครือขายการติดตอส่ือสาร 



 โดยสรุปการสรางวัฒนธรรมองคการนั้น มีวิธีการหรือข้ันตอนท่ีเร่ิมต้ังแตการกําหนด 
วัฒนธรรมองคการข้ึนมากอน แลวนําวัฒนธรรมองคการนั้นมาพัฒนาเปนคานิยมของโรงเรียน  เพื่อ
นําสูการปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งของโรงเรียนตอไป ในการสรางวัฒนธรรมองคการนั้น 
ผูอํานวยการเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดท่ีจะเปนผูนําในการสรางวัฒนธรรมองคการ และ
เนนกระบวนการแบบมีสวนรวม  การสรางวัฒนธรรมองคการนั้นอาศัยกระบวนการสังคมประกิต 
(social  globalization) และความรวมมือจากบุคลทุกฝายในโรงเรียน  และเม่ือโรงเรียนเกิดปญหา
จากการดําเนินงานก็สามารถระดมสมองในการสรางรูปแบบวัฒนธรรมองคการขึ้นมาใหม                  
ซ่ึงอาจจะไมไดหมายถึงการสรางท้ังโรงเรียน แตอาจจะเปนฝายตางๆ หรือกลุมงานตางๆ กอนก็ได 
แลวคอยขยายสูองคการทั้งระบบ หรือถาวัฒนธรรมองคการนั้นมีความเขมแข็งก็สามารถรวมกัน
สรางท้ังระบบพรอมกันได  การสรางวัฒนธรรมองคการนั้นเพื่อการนําโรงเรียนสูเปาหมายและ
ทิศทางท่ีโรงเรียนตองการและเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานของโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ
ตอไป  
 

1.3      การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
                            เม่ือมีวัฒนธรรมองคการบางอยางท่ีไมเหมาะสม ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
โรงเรียน ผูบริหารตองมีการพิจารณารวมกันวาถึงเวลาท่ีจะตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
หรือยัง  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้นตองใชระยะเวลาคอนขางยาวนาน ในการบริหาร
วัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารจะมีบทบาทท้ังในการพัฒนา  การธํารงรักษา  และการเปล่ียนแปลง  
โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารพยายามท่ีจะเขาใจธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงนั้นวา ไมสามารถกระทําใหเห็นผลไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองคอยเปนคอยไป 
ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีเคยกระทํามาในโรงเรียนไดแก  การทําความเคารพกัน                    
ของผูนอยและผูใหญ   การมีสวนรวมในการทํางาน  ความมีระเบียบวินัย  การใชเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนรู  เปนตน การเปล่ียนแปลงเหลานี้เกิดข้ึนในเกือบทุกยุคทุกสมัย 
ของผูอํานวยการแตละคน  ซ่ึงในยุคของผูอํานวยการคนปจจุบันนี้เนนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม             
การมีสวนรวม ความผูกพัน การแตงกาย และความมีระเบียบของครูและบุคลากร  ซ่ึงจากการศึกษา             
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยการนําของผูอํานวยการแตละคนนั้น                   
อาจมีความแตกตางกันดานเทคนิควิ ธีการ  แตสวนใหญแลวก็คลายคลึงกันในการปฏิบัติ                
โดยสรุปปจจัยและข้ันตอนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการท่ีโรงเรียนเคยปฏิบัติมา ดังนี้ 
         1) สภาพภายนอกท่ีสงผลตอโรงเรียน  ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน
ยอมสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนได ซ่ึงในชวงท่ีผานมาท่ีมีการ



เปล่ียนแปลงอยางมากนั้น คือชวงท่ีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนลดลง  เนื่องจากความไมแนนอน
ของสภาพแวดลอมภายนอก  รวมท้ังชุมชนไมศรัทธาตอบุคลากรและการดําเนินงานของโรงเรียน  
         2) สภาพภายในโรงเรียน สภาพภายในโรงเรียนท่ีมีการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองคการภายในโรงเรียน ไดแก  การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร  และบุคลากร  ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีความพรอมท่ีเปนระบบ  ความ
เต็มใจทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  การอยูดวยความวิตกกังวลและขาดความม่ันใจ  ความ
รวมมือกันนอยลง  รวมถึงภาวะผูนําและผูมีอํานาจในการเปล่ียนแปลง  ความสามารถของผูบริหาร
ท่ีจะแสดงใหเห็นวิสัยทัศนของโรงเรียนในอนาคต 
         3) ความกดดันที่เกิดข้ึนกะทันหัน องคประกอบท่ีทําใหเกิดความกดดันอยางกะทันหัน
และนําไปสูการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน คือ การปฏิบัติท่ีผิดไปจากแบบแผนเดมิ 
ความกดดันจากผูท่ีเกี่ยวของ  การเจริญเติบโตของโรงเรียน  ความแปลกแยกของบุคลากรหรือ
โครงสรางท่ีมีความซับซอนมากข้ึน         
         4)  กําหนดเปาหมายการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารมีการกําหนดใหชัดเจนวา จะทําการ
เปล่ียนแปลงนั้นไปเพื่ออะไร ซ่ึงผูบริหารเช่ือวาการมีเปาหมายท่ีดีจะชวยบอกทิศทางการ
เปล่ียนแปลง กระตุนบุคลากรใหดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตอง  ซ่ึงเปาหมายท่ีกําหนดนั้น                  
มีลักษณะ เปนรูปธรรม สามารถวัดและประเมินได  เปนท่ีตองการของคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ                
เปนไปได  ตองรูศักยภาพท่ีแทจริงของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูมีความสมบูรณและเจาะจง
ชัดเจน เพ่ือใหทุกคนดําเนินงานไปในทางเดียวกัน งายตอการส่ือสาร สามารถอธิบายใหเขาใจได
ภายในเวลาส้ันๆ    
         5)  สรางและกําหนดทางเลือก  สรางทางเลือกโดยการระดมสมอง การเปรียบเทียบ  
และกําหนดทางเลือก โดยวิเคราะหผลดี ผลเสีย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้น 
         6)  สรางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรม การสรางวิสัยทัศนเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน  ผูบริหารจะดําเนินการเพื่อสํารวจความเช่ือ  คานิยม  
คติฐาน และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  แลวนํามาผสมผสานกับสภาพการณในอนาคต  แลว
รวมกันสรางภาพของโรงเรียนท่ีควรจะเปนในอนาคต 
         7)  การวางแผนปฏิบัติการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารและทีมคณะทํางานทําการวิเคราะห
ผลกระทบโดยพิจารณาส่ิงตอไปนี้ มันจะสงผลกระทบถึงใคร  อะไรและอยางไร คาดคะเน
ความรูสึกของผูท่ีเกี่ยวของ ตรวจดูวามีการใหคําปรึกษาแกผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึงหรือไม 
เตรียมวิธีสรางพันธกิจ  มีการติดตามแผนอยางเหมาะสม  การวางแผนปฏิบัติการเปนลําดับข้ันตอน
ท่ีเปนการแนะนําการจัดการและการเปล่ียนแปลงท่ีมีความม่ันคง  คือ การกระตุนใหสมาชิก            



ในองคการท่ีตองการหรือตอตานการเปล่ียนแปลง  การวางแผนเพื่อใหการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม           
มีความม่ันคง  จะตองเสริมสรางใหวัฒนธรรมแบบใหมเปนไปตามขอเท็จจริง 
         8)  ปฏิบัติการตามแผน  โดยดําเนินการติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ ส่ือสารความคืบหนา 
ของการเปล่ียนแปลง  ปรับเปล่ียนเปาหมายและแผนการเปล่ียนแปลง และรายงานความคืบหนา           
ใหผูอํานวยการทราบ 
         9)  เสริมแรงใหกับการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงกระทําโดย ช้ีแจงใหรูท่ัวกันถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแลว   และขอบคุณสมาชิกท่ีมีสวนชวยเหลือในการเปล่ียนแปลง หรือบางคร้ัง
ก็จะมอบเกียรติบัตรครูแตงกายดี  ปฏิบัติงานดี  รวมท้ังการพิจารณาความดีความชอบดวย 
         10)  ติดตามและประเมินผล   พิจารณาองคประกอบในดานหลักเกณฑในการประเมิน  
ไดแก เปาหมายที่กําหนดไว  เง่ือนไขตางๆ ระดับความถูกตองแมนยําของแผน  ผูใหขอมูลในการ
ประเมิน ควรเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น  การกําหนดผูติดตามความ
เปล่ียนแปลงน้ีตอไป เพื่อดูจุดท่ีสมควรแกไขหรือนาเปล่ียนแปลงตอไป  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อเปนบทเรียนสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และความซ่ือสัตยในการประเมิน
ควรยึดถือความจริงท่ีเกิดข้ึนเปนหลัก 
 ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นผูบริหารมีสวนชวยเหลือและรวม
สรางการเปล่ียนแปลงโดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  โดยสงเสริมคานิยม
ท่ีมุงหนาท่ี เชน ความรวมมือ  ระเบียบวินัย  การเสียสละ  ความยุติธรรม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   
การเนนคุณภาพ และสรางคานิยม ปลูกฝงความคิดใหบุคลากรตระหนักถึงการยอมรับวัฒนธรรม    
ท่ีดี  เสียสละผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก รวมท้ังสรางความมุงม่ันและกลาเผชิญหนากับ
ความเปนจริง ท่ีโรงเรียนจําเปนตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา  และไมยอมแพในการ
พัฒนาวัฒนธรรมองคการไปสูกลยุทธท่ีทันสมัย และสงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของโรงเรียน 
ซ่ึงในกระบวนการบริหารนั้นมีสวนชวยพัฒนาวัฒนธรรมโดย การสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคคลท่ีมีคานิยมสอดคลองกับคานิยมของโรงเรียน และการทําใหคานิยมของโรงเรียนเปน
ขนบธรรมเนียม ดวยการขัดเกลาทางสังคมอยางกวางขวางและนําเสนอเม่ือมีการปฐมนิเทศหรือการ
ใชสัญลักษณ รวมท้ังสงเสริมวัฒนธรรมศูนยกลางท่ีเขมแข็ง  บนพื้นฐานของความรวมมือและ
หลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจเพิ่มปญหาทางวัฒนธรรมองคการใหสับสนมากข้ึน  และผูบริหาร
สามารถใชความสัมพันธของกลุมเพื่อนในกลุมสาระฯ ตางๆ หรือกลุมงานตางๆ  ใชความเปดเผย
และความไววางใจ และใหเวลาบุคลากรในการทําความคุนเคยกับการเปล่ียนแปลงโดยเนนให     
ทุกคนรวมกันคิด รวมกันทํา และพยายามใหทุกคนเห็นความสําคัญของการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

 



1.4     การสืบทอดวัฒนธรรมองคการ  
           เนื่องจากวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเปนส่ิงท่ีตองมีการเรียนรู และสืบทอดตอๆ 

กันไป  วิธีการในการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน เพื่อถายทอดให
บุคลากรในรุนตอๆ ไป  กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของบุคลากรซ่ึงสามารถสรุปได 4 แนวทาง  คือ การเรียนรูวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียนดวยตนเอง  การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอด
สวนบุคคล  การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดของกลุม  และการ
เรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดขององคการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          1.4.1   การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนดวยตนเอง    
                      กรณีนี้เกิดข้ึนเม่ือมีบุคลากรใหมมาบรรจุเขาทํางานท่ีโรงเรียน หรือบุคลากรที่
ยายมาจากโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น  ซ่ึงบุคลากรเหลานั้นจะเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตและการ
ทํางาน  โดยการสังเกตจากบุคลากรรุนเกา และมีการปรับตัวเพ่ือใหเขากับผูอ่ืน ในการปฏิบัติตัว
บุคลากรรุนใหมกลาววา “ก็ทําตัวเหมือนพี่ๆ ”  การทําตัวเหมือนบุคลากรรุนเกาเปนการลดปญหา
ในการทํางานลดการขัดแยงในกลุมงาน  
         1.4.2    การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดสวนบุคคล 
                      การถายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบนี้ยังแบงไดเปน  2  ลักษณะ  คือ  
                     1)  การถายทอดอยางเปนทางการ  พบวา เม่ือบุคลากรจบใหมมาบรรจุเขา
ทํางานท่ีโรงเรียน  บุคลากรตองผานการเรียนรูกฎ ระเบียบของโรงเรียน  โดยเฉพาะกฎระเบียบของ
กลุมงานบุคคลนั้น ตองอยูภายใตกฎระเบียบท่ีโรงเรียนรวมกันกําหนดอยางเครงครัด  ซ่ึงกอนท่ีจะ
เร่ิมทํางานนั้นจะมีการปฐมนิเทศกอน โดยมีผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการท้ัง 4 กลุมงาน  หัวหนา
งาน  และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนผูปฐมนิเทศ ซ่ึงจะเปนข้ันตอนแรกของการถายทอด
วัฒนธรรมองคการใหบุคลากรใหมไดรับทราบเพ่ือท่ีจะเรียนรูและรวมปรับตัวเพื่อเปนบุคลากรของ
โรงเรียนอยางกลมกลืน  ซ่ึงในการทํางานนั้นในชวงแรกท่ีเขามาจะมีการต้ังครูพี่เล้ียงให  ซ่ึงจะทํา
หนาท่ีสอนงาน และการปฏิบัติตนอยูในโรงเรียน นอกจากการถายทอดวัฒนธรรมองคการดวย
คําพูดโดยบุคลากรรุนเกาแลว  ยังมีการถายทอดดวยลายลักษณอักษร  ซ่ึงพบไดจากการมีคูมือ
ปฐมนิเทศ  คูมือแนวคิดและรูปแบบการบริหารของผูอํานวยการ คูมือการปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน  บันทึกการประชุมประจําเดือน  และคูมือตางๆ ประจําในแตละกลุมงาน   

                    การเรียนรูวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนโดยการถายทอดอยางเปนทางการ  
ยังพบไดจากการท่ีบุคลากรรุนเกาจะคอยดูแลและสอนวิถีการทํางานนอกเหนือจากท่ีไดรับทราบ
จากคูมือการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะจากบุคลากรใหมๆ ดวยกันท่ีมาทํางานกอน  ซ่ึงจะ“สอนงาน  



สอนการอยู  สอนทุกอยาง”  หรือการถายทอดผานบอรดขาวสาร เชน สารจากผูอํานวยการโรงเรียน  
ปายประกาศบริเวณหนาโตะลงเวลา ซ่ึงเปนจุดท่ีทุกคนตองเห็นและหยุดอานเสมอ 
                    2)  การถายทอดอยางไมเปนทางการ  พบวา  บุคลากรจบใหมหรือบุคลากรท่ี
ยายมาใหมท่ีโรงเรียนนี้  จะไดรับการตอนรับจากบุคลากรรุนเกาโดยเฉพาะบุคลากรที่อยูในวัย
ใกลเคียงกัน  ซ่ึงจะพูดคุยและเขาใจกันมากกวาบุคลากรที่วัยตางกันมาก  ทําใหเกิดความสนิทสนม
และเลาเร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับโรงเรียนใหฟง  บางคร้ังเร่ืองราวเกี่ยวกับโรงเรียนในอดีตมักจะถูก
ถายทอดจากบุคลากรรุนเกาท่ีอยูมานาน โดยการบอกเลาใหบุคลากรรุนใหมฟง เชน ประวัติการ
กอต้ังโรงเรียน  เร่ืองราวเกี่ยวกับผูอํานวยการแตละคนท่ีผานมา  เร่ืองราวการเขารวมแขงขันเพื่อให
ไดรับรางวัลตางๆ เปนตน  การถายทอดวัฒนธรรมองคการอยางไมเปนทางการยังรวมถึง
รายละเอียดตางๆ  ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบางคร้ังไมสามารถอธิบายไดหมดในการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม  จนกวาจะเผชิญกับสถานการณท่ีตองแกปญหา  ผูมีประสบการณมากกวาจะเปน
ผูสอนวิธีการเผชิญและแกปญหานั้นๆ 
          1.4.3     การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดของกลุม 
                        เม่ือบุคลากรจบใหมไดบรรจุเขาทํางานในโรงเรียน หรือบุคลากรที่ยายเขามา
ใหม ในโรงเรียน  พบวาการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรจะเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุมนั้นๆ  
เชนเร่ืองการแตงกาย  บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานอยูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ จะมีชุดประจําของกลุม 
ซ่ึงจะใสในวันศุกร และตองเปนผาพื้นเมือง   อยางเชน ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงจะมี
รานหมอภาษาอยู ซ่ึงรานหมอภาษานี้ก็สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนอยางมากในการสอนและ
ถายทอดวัฒนธรรมทางภาษาท่ีถูกตองแกนักเรียน ครูและคนท่ัวไป  ซ่ึงจะมีเคร่ืองแบบเปนผาฝายสี
มวง  ซ่ึงทุกคนในกลุมสาระฯ ก็จะสวมใสชุดนี้ในทุกวันศุกร ซ่ึงนอกจากจะสนองตามนโยบายการ
สวมชุดผาพื้นเมืองของโรงเรียนแลวยังทําใหเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมของตน ซ่ึงบุคลากรที่เขามา
ใหมในกลุมสาระภาษาไทยน้ีก็จะไดรับคําแนะนําจากรุนพี่ๆ ในการตัดชุด โดยจะหาผามาใหและ
แนะนํารานตัดชุด รูปแบบชุด เปนตน ซ่ึงจะเปนลักษณะของการเรียนรูและถายทอดทางวัฒนธรรม
ดานการแตงกายท่ีชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงในกลุมงานหรือกลุมสาระฯ อ่ืนก็มีรูปแบบการถายทอด
วัฒนธรรมคลายๆ กัน   ซ่ึงสังเกตวาการถายทอดวัฒนธรรมดานการแตงกายนั้นจะเปนวัฒนธรรม
แรกท่ีทางบุคลากร มีการถายทอดใหรุนนอง  สวนวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการทํางานและการ
ปฏิบัติตัวนั้นก็จะเร่ิมคอยๆ ถายทอดในขั้นตอนตอไป  แตสวนมากแลวบุคลากรจะเร่ิมเรียนรู
วัฒนธรรมองคการจากเพ่ือนในกลุมงานหรือกลุมสาระฯ ซ่ึงจะเปนลักษณะการเรียนรูแบบกลุมยอย 
ซ่ึงถาเกิดวาบุคลากรท่ีเขามาใหมนั้นทําตัวไมเหมาะสมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ก็จะไดรับการตักเตือน 
แนะนําจากหัวหนากลุมงาน หรือเพื่อรวมงานในกลุมเดียวกันเปนอันดับแรก  การถายทอด



วัฒนธรรมนั้นจะเกิดข้ึนมากในชวงการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เพราะบุคลากรในกลุม
ยอยนั้นจะไดพูดคุยท่ีไปท่ีมาของโรงเรียน และทําใหบุคลากรใหมไดเรียนรูวาตองปฏิบัติตัวยังไง  
หรือแมกระท่ังในตอนเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ซ่ึงผูวิจัยสังเกตวาเม่ือครูสํารวจรายช่ือนักเรียน
แลวก็จะดูแลนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็พูดคุยปรึกษากับครูท่ีอยูใกลเคียง เหมือนจับกลุมคุยกันเปน
กลุมเล็ก ซ่ึงสวนมากแลว นอกจากจะถามทุกขสุขแลวก็ถายทอดแนวทางการปฏิบัติตนใหแก              
รุนนองไปดวย  
        การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยการถายทอดของกลุม  ยังรวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนท่ีแตละกลุมงานหรือกลุมสาระฯ จะรับไปปรับเปนนโยบายของตน  
ซ่ึงจะมีรายละเอียดปลีกยอยของแตละกลุมงานซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน  บุคลากรตองเรียนรู
นโยบายของกลุมงานและปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมยอยของตนเอง  เชน การให
ความสําคัญกับการประชุม  การเนนความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน  และการเนนระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัว  เปนตน  
            1.4.4    การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดขององคการ 
                         เนื่องจากโรงเรียนถือวาเปนองคการหนึ่งท่ีตองมีวัฒนธรรมในการทํางาน  
ไดแก  ลักษณะการทํางาน  วิธีการปฏิบัติงาน  คานิยมของโรงเรียน  แนวทางการบริหาร  ท่ีบุคลากร
ในโรงเรียนตองประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  จึงพบวาแตละกลุมงานจะจัดใหมีการ
ประชุมสัปดาหละ 1 คร้ัง  เพ่ือทบทวนการทํางานในแตละสัปดาห  ช้ีแจงนโยบายใหบุคลากรทราบ 
ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานใหดี คิดโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองและนักเรียน  
นอกจากนี้มีการประชุมบุคลากรท้ังโรงเรียนเดือนละ 1 คร้ัง   ในสวนของโรงเรียนนั้นจัดไหมีการ
อบรมทางวิชาการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานที่  รวมท้ังการไปศึกษาดู
งานตามโรงเรียนตางๆ  เพื่อนํากลับมาประยุกตใชและพัฒนาโรงเรียนใหดีข้ึน การถายทอด
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนยังพบไดจากการจัดงานประจําป ไดแกงานปใหม งานครบรอบ          
วันเกิดโรงเรียน  งานทําบุญโรงเรียน งานวันสงกรานต  หรือการใหความสําคัญกับบุคลากรดวยการ
เล้ียงรับ เล้ียงสง เล้ียงฉลองความสําเร็จ  เปนตน  งานและกิจกรรมดังกลาวเปนเสมือนเคร่ืองมือ                  
ในการถายทอดวัฒนธรรมองคการอันดีงามของโรงเรียน  ซ่ึงการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียน โดยผานการถายทอดขององคการ ยังรวมไปถึงสัญลักษณตางๆ ของโรงเรียน  เชน  ท่ีมา
ของสัญลักษณโรงเรียน  คําขวัญของโรงเรียน เปนตน  
      ซ่ึงในการสืบทอดวัฒนธรรมองคการโดยผานการเรียนรูวัฒนธรรมองคการดวย
ชองทางตางๆ นั้น ส่ิงท่ีผูวิจัยคนพบอยางหน่ึงในการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน คือ  



การใชกระบวนการคว่ําบาตรทางสังคม (social  sanction) ซ่ึงใชกลุมหรือพฤติกรรมกลุมนั้นเปน
ตัวการในการที่จะใหบุคลากรไดเรียนรูและสืบทอดวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน  
 
2. อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ซ่ึงเปนการศึกษาเฉพาะ
กรณีนั้น ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยใชแนวคิดทฤษฎีตางๆ ในการอธิบายปรากฏการณ
ในเร่ืองดังกลาว เพื่อชวยทําใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปอยางเปนระบบ และเกิดองคความรูความเขาใจ
อยางแทจริง โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ดานการบริหารการศึกษา  
และแนวคิดทางดานวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงสามารถอภิปรายในประเด็นของลักษณะวัฒนธรรม
องคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ ไดดังนี้ 
 ลักษณะของวัฒนธรรมองคการท่ีมีท้ังวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมยอย และมีรูปแบบ
วัฒนธรรมแบบเครือญาติหรือวัฒนธรรมแบบกลุมรวม (clan culture) ท่ีมุงเนนการมีสวนรวม ความ
รวมมือ ความเปนกลุมเปนพวกเดียวกัน  พึ่งพากันแบบครอบครัว มีความภักดีตอเพื่อนรวมงานและ
ตอองคการ รวมกับวัฒนธรรมแบบลําดับข้ันหรือวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) ท่ี
เนนความมีประสิทธิภาพ ความมีเสถียรภาพ  ความแนนอนทํานายได  และความปรองดอง  และ
วัฒนธรรมท่ีมีสวนสําคัญตอความสําเร็จของโรงเรียนนั้นจะเปนรูปแบบวัฒนธรรมหลักท่ีมีความ
เขมแข็ง (strong culture) โดยเปนวัฒนธรรมที่มุงเนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และระเบียบ
ขอตกลงซ่ึงเปนลักษณะวัฒนธรรมท่ีถือวาเปนวัฒนธรรมหลักท่ีเขมแข็งในองคการ ท่ีมีสวนสําคัญท่ี
ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ มีความโดดเดนจากโรงเรียนในพื้นท่ีเดียวกัน และมีความเปน
เอกลักษณเดียวกัน ทําใหสามารถดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน เกิดคานิยมรวมกัน ท่ีเอ้ือ
ตอการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จได สอดคลองกับการศึกษาของ Denison 
(2000) ซ่ึงไดใชรูปแบบของวัฒนธรรมองคการท้ัง 4 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมเกี่ยวของ 
(involvement) ความสอดคลองตองกัน (consistency)  ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) 
และการมุงเนนท่ีพันธกิจ (mission) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางรูปแบบวัฒนธรรมองคการท้ัง 4 
รูปแบบนี้ กับประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงมีตัวช้ีวัดท่ีเปนผลการดําเนินงานขององคการท้ังดานท่ี
เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคการท้ัง 4 รูปแบบมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสรุปดวยวาวัฒนธรรมองคการท่ีมี
ประสิทธิผลนั้นจะสะทอนให เห็นถึงวัฒนธรรมองคการท้ัง  4 รูปแบบ  ดังนั้นองคการที่ มี
ประสิทธิผลหรือประสบผลสําเร็จนั้นมีแนวโนมท่ีจําเปนตองมีวัฒนธรรมท่ีมีท้ังความสามารถใน
การปรับตัว มีความสอดคลองตองกัน และท่ีสําคัญท่ีสุดตองเนนการมีสวนรวมเกี่ยวของกัน  ท้ังนี้



ตองข้ึนอยูกับบริบทของความรูสึกรวมกันในการปฏิบัติตามพันธกิจขององคการ  และการศึกษา
ของ Deal & Kennedy (1982)  ท่ีไดศึกษาวัฒนธรรมองคการโดยเชื่อวาองคการที่ประสบ
ความสําเร็จจะมีวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรง และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงสมาชิกในองคการ ถือวา
ตนเองเปนสวนหน่ึงของเปาหมายองคการ และพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว  ซ่ึงกําหนด
วัฒนธรรมองคการออกเปน 2 ปจจัย คือ ความเส่ียง (risk) ในกิจกรรมของบริษัทหรือองคการวา
กิจกรรมขององคการดังกลาวมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด  และความเร็วในการไดขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ท่ีองคการกระทําหรือความรวดเร็วในการทราบผลการปฏิบัติงานขององคการ  
นอกจากนี้ Schien (1994)  ซ่ึงเปนนักวิชาการผูเช่ียวชาญในดานวัฒนธรรมองคการไดทําการสํารวจ
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูท่ีจะเกิดข้ึนไดภายในองคการนั้น
จะตองเปนผลจากการเรียนรูรวมกันของผูคนในองคการ ซ่ึงหมายถึงการเรียนรูของกลุมอันจะ
กลายเปนวัฒนธรรมของกลุม และการเรียนรูในท่ีนี้คือ การเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูข้ึน (learning 
to learn) ซ่ึงจะเปนไปไดก็ตอเม่ือองคการมีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรูนี้อยางมีสวนรวมของ
ทุกฝายในองคการ  ซ่ึง Draft (2002) ก็ไดศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม
องคการกับองคการแหงการเรียนรู โดยฉายภาพใหเห็นวาคุณสมบัติเบ้ืองตนขององคการแหงการ
เรียนรูคือ การมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งท่ีมีลักษณะของการสงเสริมใหมีการเปล่ียนแปลงและ
ความสามารถในการปรับตัวโตตอบกับสภาพแวดลอม ซ่ึงจะตองดําเนินการผานผูนําและการมีสวน
รวม รวมท้ังกรอบแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติขององคการ  ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีแข็งแกรงสําหรับ
องคการนั้นจะตองมีลักษณะท่ีสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี สนับสนุนใหมีการบริหารงาน
ในลักษณะท่ีเปดกวาง มีความยืดหยุน ไมจํากัดอยูภายใตขอบเขตท่ีไดกําหนดอยางตายตัว มีความ
เสมอภาคเทาเทียม มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง และกลาท่ีจะเผชิญกับความเส่ียง จะเห็นไดวา
วัฒนธรรมองคการที่สามารถปรับตัวไดนั้นจะมีคานิยมและรูปแบบของพฤติกรรมองคการที่
แตกตางกันมากกวา วัฒนธรรมองคการแบบท่ีไมสามารถปรับตัวได อยางไรก็ตามวัฒนธรรม
องคการที่แข็งแกรงหรือเขมแข็ง แตไมสรางเสริมโอกาสท่ีดีใหกับองคการก็จะเปนอุปสรรคตอการ
นําพาไปสูความสําเร็จขององคการได  
             เนื่องจากโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้นเปนองคการของราชการ ดังนั้น รูปแบบการ
ปฏิบัติงานสวนใหญก็ตองเปนไปตามระบบราชการ มีกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตามระบบราชการ
เหมือนโรงเรียนท่ัวไป นั่นก็หมายความวาแมวาโรงเรียนจะมีรูปแบบวัฒนธรรมอ่ืนท่ีเขมแข็งแตก็
ตองคงหลีกหนีรูปแบบวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) ไมพน ตองมีวัฒนธรรม
ดังกลาวรวมดวยในการดําเนินงานของโรงเรียน  ทําใหโรงเรียนท้ังหลายในประเทศไทยน้ันมีความ
คลายคลึงกันในการแบงโครงสรางองคการ  การปฏิบัติงานตามระบบระเบียบ  เปนวัฒนธรรมแบบ



ลําดับข้ัน ซ่ึง Bouman (1991) กลาววา วัฒนธรรมองคการในลักษณะน้ีเรียกวา วัฒนธรรมแบบ
ราชการ ซ่ึงเปนวัฒนธรรมองคการแบบดั้งเดิม มีการบริหารงานแบบมีสายการบังคับบัญชา มีการ
กําหนดลักษณะงานอยางชัดเจน มีขอบเขตของบทบาท และมีระบบการประสานงานท่ีเปนทางการ 
มีข้ันตอนการดําเนินงาน รวมท้ังการเนนใหแตละบุคคลทํางานในหนาท่ีตามความเช่ียวชาญของตน 
เนนความมีหลักเกณฑ  ยึดหลักการปฏิบัติตามคําส่ัง  การท่ีโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยมีรูปแบบ
วัฒนธรรมองคการแบบนี้ดวยนั้นเพราะ ภารกิจท่ีชัดเจนในเร่ืองความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการบริหาร ทําใหบทบาทของผูบริหารยังคงไวซ่ึงความเดนชัดในเร่ืองการ
กําหนดโครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน การบริหารดวยวิธีการควบคุมเพื่อใหไดมา
ซ่ึงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีการถายทอดสืบตอกันมากลายเปนวัฒนธรรมองคการท่ี
พบมากในองคการของรัฐ และในโรงเรียนก็เชนกัน เนื่องจากโรงเรียนเปนหนวยงานภายใตสังกัด
ของรัฐ ตองปฏิบัติงานตางๆ ภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดมาจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และภาระงาน
ท่ีโรงเรียนตองปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ตามกําหนดระยะเวลา การควบคุม 
ติดตาม หรือการกําหนดระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหเกิดความสอดคลองของแนวนโยบายกับการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนของผูบริหารจึงมีมาก เพ่ือควบคุมใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล  ซ่ึง
รูปแบบวัฒนธรรมแบบน้ีอาจไมเอ้ือตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาโรงเรียนมากนัก แตก็คง
หลีกเล่ียงไมไดเพราะยังไงโรงเรียนก็ยังเปนหนวยงานราชการท่ีตองมีลําดับข้ันและสายการบังคับ
บัญชาอยูดี ซ่ึงขอดีก็มีหลายประการท่ีจะรวมสงเสริมใหโรงเรียนมีประสิทธิผลได แตตองรวมกับ
วัฒนธรรมองคการในรูปแบบอ่ืนๆ  
 และลักษณะของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนท่ีถือวามีความโดดเดนและสงผลอยางมาก
ตอความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในโรงเรียน จนทําใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จได คือ 
การที่โรงเรียนมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ หรือวัฒนธรรมแบบกลุมรวม (clan culture) เปน
วัฒนธรรมหลักของโรงเรียน  ซ่ึงการท่ีโรงเรียนมีลักษณะวัฒนธรรมองคการแบบเครือญาติหรือ
แบบกลุมรวมนั้น อาจเนื่องมาจากรากฐานความเช่ือ คานิยมของครูท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมา  
ซ่ึงสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีโครงสรางความเปนอยูแบบเรียบงาย  และเปนผลสืบเนื่องมาจากบทบาท
ของครอบครัวในสังคมไทยท่ีมีการเล้ียงดู อบรม ส่ังสอนใหเคารพเช่ือฟงผูอาวุโส  ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีความรูจักคุนเคยกันเปนสวนตัวหรือเปนกันเอง ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับบุคลากรมีลักษณะเปนกันเอง  ประกอบกับสภาพท่ีตั้งของโรงเรียนนั้นก็ยังคงมี
ลักษณะทางสังคมแบบดั้งเดิม  ทําใหครูมีพฤติกรรมเอื้อเฟอเผ่ือแผกัน  จิตใจกวางขวาง นับถือผู
อาวุโส การรูจักบุญคุณ ความซ่ือสัตยจริงใจตอกัน  ความรักความเอาใจใสตอญาติพี่นอง การพึ่งพา
อาศัยกันจึงมีอยูคอนขางสูง จากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีถายทอดสืบตอกันมายาวนาน ทําให 



วัฒนธรรมเครือญาติหรือวัฒนธรรมกลุมรวม กลายเปนเอกลักษณท่ีเดนชัดของโรงเรียน  ซ่ึงสะทอน
คานิยมการทําตามประเพณีปฏิบัติ (traditional)  การคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีตอคนอ่ืนๆ  การ
มุงเนนความเปนทีมเปนหมูเปนกลุม  เนนการมีสวนรวม  การเห็นพองกัน ไมพยายามสรางความ
แตกแยกและอะลุมอลวยกัน ชวยเหลือกัน รวมมือกัน เปนกันเอง เปนแบบพี่แบบนอง เนนความ
เปนธรรม ยุติธรรมและความเทาเทียมกัน  
 ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหวัฒนธรรมแบบเครือญาติหรือวัฒนธรรมแบบกลุมรวมนี้ถือวาเปน
วัฒนธรรมหลักท่ีสรางความเขมแข็งแกโรงเรียนนั้น อาจเนื่องมาจากการที่บุคลากรมีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของโรงเรียน (sense  of  school)  มีความผูกพันกับโรงเรียน  เนื่องจากโรงเรียนนั้นเปดทํา
การสอนมาสามสิบกวา ปแลว ดังนั้นจึงมีการผลิตนักเรียนออกสูสังคมมาแลวหลายรุน ซ่ึงคน
เหลานั้นสวนใหญเม่ือศึกษาตอจนจบระดับปริญญาก็จะทํางานอยูในจังหวัดตางๆ ซ่ึงสวนหนึ่งก็
กลับมาทํางานในอําเภอของตน และอีกสวนหนึ่งนั้นก็รับราชการครูซ่ึงก็ไดยายมารับราชการครู            
ท่ีโรงเรียนท่ีผูวิจัยศึกษา ซ่ึงเปนโรงเรียนเดิมท่ีครูเหลานั้นเคยเรียนมากอน หรือเรียกวากลับบานเกิด  
ทําใหบุคลากรในโรงเรียนเกือบท้ังหมดเปนคนในพ้ืนท่ี เปนศิษยเกาของโรงเรียน มีการใชคําแทน
ตัววาพี่  พอ ลุง ปา นา อา หรือบางคนถาเคยเปนลูกศิษยกับครูก็แทนตัววาครู กับ หนู หรือ ผม ซ่ึง
โรงเรียนมีหนาท่ีชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูสึกผูกพัน รูจักรับผิดชอบและชวยเหลือ
พัฒนาโรงเรียนรวมกัน โดยปลูกฝงความสํานึกวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชีวิตทุกๆ คน ครูแตละ
คนตองการเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ของกลุมงาน ดวยการไดรับการยอมรับ  ทําใหเกิดกําลังใจ
และแรงจูงใจในการทํางาน สอดคลองกับ ชลิต  ฉํ่าเฉ่ือย (2548) ท่ีพบวาการท่ีครูมีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนนั้น ทําใหครูยินดีรวมในกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกรวมกันใหเกิด
ความรูสึกวาโรงเรียนเปนของทุกๆ คน  สงเสริมใหครูแตละคนมีความรูสึกวา เราเปนคนสําคัญ            
คนหนึ่งในโรงเรียน เนนถึงความสามารถพิเศษและความมีคุณคาในแตละบุคคล สงเสริมให
บุคลากรในโรงเรียนมีความรูสึกผูกพันซ่ึงกันและกันและมีความเกี่ยวของกัน ตลอดจนรูจักอุทิศ
เสียสละใหกับงาน สงเสริมความกาวหนาของบุคลากรแตละคนในโรงเรียน เชน สงเสริมใหเขารับ
การศึกษาตอ จัดหาทุนและสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ใหการสนับสนุนชวยเหลือเม่ือมีโอกาส การ
มอบหมายงานใหทําเปนทีม จะไดเกิดทักษะและความสามัคคี  สอดคลองกับ Wiles (1993) กลาววา 
ครูแตละคนตองการเปนสวนหนึ่งของท่ีทํางาน ดวยการไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่ง                   
ของท่ีโรงเรียน การไดรับการยอมรับมีอิทธิพลตอภาวะ การทํางานมากกวาเงินเดือนท่ีไดรับ และจะ
ทําใหเกิดความพอใจในงานมากข้ึน และจากการการวิจัยของ Constance (1991) ผลการวิจัยพบวา
ทุกองคการใชยุทธวิธีการใหรางวัลแบบท่ัวๆ ไปและไมมีผลมาจากวัฒนธรรมองคการ ยุทธวิธีการ
ใหรางวัลท่ีพบไดแก ใชการพิจารณาจากคุณภาพงาน ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของบุคคล



หรือรายกลุม และพิจารณาจากสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ยังพบวาหากองคการใชยุทธวิธีการให
รางวัลท่ีตรงกับความคิดของบุคลากร บุคลากรจะมีความคิดเห็นวามีความยุติธรรมสูง ผลการคนพบ
นี้แสดงวาการส่ือความหมายอยางเปนทางการ เร่ืองเกณฑการพิจารณาความดีความชอบใหกับ
บุคลากรในองคการนั้นมีความสําคัญมาก และผลการวิจัยยังพบวา ทิศทางวัฒนธรรมองคการหรือ
การเนนวัฒนธรรมองคการนั้น มีอิทธิพลตอบุคลากรมากกวาวัฒนธรรมของแตละคนหรือ
วัฒนธรรมบุคลากร  ซ่ึงวิธีสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนทําไดโดย การใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรูสึกผูกพันซ่ึงกันและกัน และเกี่ยวของกัน ตลอดจนรูจักอุทิศเสียสละใหกับงาน
โดยไมหวังผลตอบแทนแตมุงเนนเปาหมายเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการรวมกัน  สงเสริม
ความกาวหนาของครูและบุคลากรแตละคนในโรงเรียน  รวมกิจกรรมดวยกันในวันหยุดหรือ
เทศกาลตางๆ  และใหครูแตละคนมีความรูสึกวา เราเปนคนสําคัญคนหนึ่งในโรงเรียน เนนถึง
ความสามารถพิเศษและความมีคุณคาในแตละบุคคล ใหการสนับสนุนชวยเหลือเม่ือมีโอกาสจําเปน 
ไมแกงแยงอิจฉาริษยากัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ Guskin (1994)  ท่ีไดวิจัยคานิยมเกี่ยวกับ
การทํางานของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย  ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาตองการทํางานท่ีมีรายไดสูง 
มีสถานภาพทางสังคมดี โดยนักศึกษาใหคานิยมสูงสุด ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน ชอบเปน
ขาราชการเพราะมีความม่ันคง ตามความเช่ือ (trust)  ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญ ใหการ
ยอมรับวาครูมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถตัดสินใจ มีความไวเนื้อ             
เช่ือใจ ใหการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน ใหโอกาสในการทํางานอยางอิสระโดยไมจําเปนตองมี
การควบคุมมากเกินไป  ผูบริหารมีการเปดเผยและมีความซ่ือสัตยตอกันระหวางผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชา  ผูบริหารชี้ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นปญหาและไมเปนผูแกปญหาเสียเอง ปลอยให
ผูใตบังคับบัญชาแกปญหาของตนเองโดยมีผูบริหารคอยใหความชวยเหลือและอยูเคียงขาง ก็จะ
สามารถสรางความรูสึกไววางใจและเกิดความผูกพัน และรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนได  
สอดคลองกับ นิพนธ  ไทยพานิช (2530)  กลาววา ความไววางใจที่จะใหและรับซ่ึงกันและกันเปน
พฤติกรรมสัมพันธภาพท่ีพัฒนาใหกระบวนการของความชวยเหลือมีประสิทธิภาพสูง มนุษย
ยอมรับความชวยเหลือจากบุคคลท่ีเขาไววางใจเช่ือถือ ถามีสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากความ
ไววางใจและยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน การใหความชวยเหลือจะเกิดความซาบซ้ึงข้ึน  ผูรับจะ
ยอมรับความชวยเหลือจากบุคคลท่ีเขามองวามีความจริงใจตอเขา  การสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาน้ันกอใหเกิดความรูสึกผูกพันและรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ
เกิดข้ึน  ซ่ึงกรมวิชาการ (2544) ไดระบุถึงแนวคิดในการพัฒนาสัมพันธภาพในเชิงการไววางใจกัน 
เพ่ือนําสูความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้  ความเปดเผยและซ่ือสัตยตอกันระหวางบุคลากร
ในองคการมีสวนสําคัญสําหรับความไววางใจ   บุคลากรปฏิบัติตามคําส่ังมิใชเพราะถูกกําหนดให



ปฏิบัติตาม แตเปนเพราะบุคลากรเขาใจวาผูบริหารเขาใจตนเองและตนเองก็เขาใจในปญหารวมท้ัง
มีความสามารถแกไขได  บุคลากรแสวงหาสิทธิท่ีจะตัดสินใจดวยตนเอง  
 การท่ีโรงเรียนมีวัฒนธรรมแบบเครือญาติหรือแบบกลุมรวม เปนวัฒนธรรมองคการ                
ท่ีเขมแข็งของโรงเรียนนั้น  สวนสําคัญอยางยิ่งคือความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน หรือการท่ี
บุคคลทุกคนมีความผูกพันตอองคการรวมกัน (organization  commitment) ดังท่ี สุพานี สฤษฎวานิช 
(2537)  กลาววา องคการที่ประสบความสําเร็จ องคการที่สรางประโยชนใหกับสังคม องคการที่ให
โอกาสแกพนักงาน สมาชิกมักจะมีความรูสึกรักองคการ ภาคภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิก เปนสวนหน่ึง
ขององคการ มีความรูสึกรวมกับองคการสูง และทําตนเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เชน ตั้งใจทํางาน 
ดูแลรักษาทรัพยสินขององคการเหมือนกับของๆ ตน  แกตัวแทนองคการเม่ือถูกคนอ่ืนกลาวหา และ
มักจะใชสรรพนามแทนตัววาเราหรือของเรา เชน โรงเรียนของพวกเรา ซ่ึงความผูกพันกับองคการ
นั้นจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ  1) ความผูกพันในเชิงความรูสึก (affective  commitment) ซ่ึงเปนความ
ตั้งใจของบุคลากรท่ีจะคงอยูกับองคการอันนี้ เนื่องมาจาก เช่ือม่ันและยอมรับในเปาหมายและ
คานิยมขององคการ เต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือประโยชนของ
องคการ  2) ความผูกพันเนื่องจากตองการอยูกับองคการ เพราะท่ีองคการนี้เหมาะท่ีจะคงอยูเปน
สมาชิกตอไป (continuance  commitment)  สอดคลองกับแนวคิดของ Mowday (1982)  ท่ีกลาวถึง
ความผูกพันตอองคการวาเปนการแสดงออกท่ีมากกวาความจงรักภักดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ เพราะเปน
ความสัมพันธท่ีเหนียวแนนและผลักดันใหบุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตัวเองเพื่อการสรางสรรคให
องคการอยูในสถานะท่ีดีข้ึน  ซ่ึงสําหรับโรงเรียนท่ีเปนพื้นท่ีวิจัยนั้นบุคลากรมีความผูกพันกับ
โรงเรียนท้ังในดานความรูสึก ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือไดรวมงานกับคนอ่ืนๆ รวมท้ังผูบริหารดวย และความ
ผูกพันท่ีสําคัญคือการท่ีบุคลากรสวนใหญมีความผูกพันตอสถาบันมาตั้งแตเด็ก การเกิดสํานึกรัก           
ในโรงเรียน รักในทองถ่ิน ก็มีสวนทําใหบุคลากรทุกคนอยูรวมกันและมีวัฒนธรรมการทํางาน             
การดูแลกันในลักษณะแบบพี่นอง ครอบครัวเดียวกัน  ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้สงผลใหวัฒนธรรมแบบ
เครือญาติหรือแบบกลุมรวมนั้นเปนวัฒนธรรมองคการท่ีมีความโดดเดนเหนือกวาวัฒนธรรมแบบ
บทบาทตามระบบราชการ  ซ่ึง Draft (1999) กลาววา องคการที่มีรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ 
(clan  culture) นี้ มักจะมีกระบวนการเรียนรูทางสังคม รวมท้ังมีการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีดี             
ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาของและจงรักภักดีตอองคการ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจท่ีไดเปน
สมาชิกขององคการแบบนี้  ดวยความรูสึกผูกพันและจงรักภักดีตอสถาบันนั่นเองท่ีทําใหโรงเรียน
สามารถสรางระเบียบท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกันของบุคลากรมาเปนแนวทางในการดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของบุคลากรทุกคน ซ่ึงทุกคนตางก็ใหความเคารพและเต็มใจในการ
รวมมือกันปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด โดยไมรูสึกฝนใจทํา แตกลับตรงกันกันขาม ทุกคน



ตางปฏิบัติตามจนกลายเปนความเคยชิน จนถึงขนาดท่ีวาถาวันไหนทําตัวไมปกติ หรือตางจาก              
คนอ่ืน จะรูสึกไมม่ันใจในตนเอง ซ่ึงกระบวนการกลุมทางสังคมในโรงเรียนก็เปนตัวชวยให
วัฒนธรรมกลุมรวมนี้มีความเขมแข็งและเอ้ือประโยชนแกการพัฒนาโรงเรียน ควบคูกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด  นอกจากนี้ บุษบา  มาพบพันธ  (2544)  ได
ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการในบริษัทเอกชน โดยดูมิติของลักษณะสวน
บุคคล และลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ แลวพบวา ลักษณะสวนบุคคลในมิติอายุ และลักษณะของงาน
ท่ีปฏิบัติในมิติความเขาใจในกระบวนงาน และความคาดหวังในโอกาสกาวหนาในการทํางานท่ี
ตางกัน จะมีผลตอระดับความผูกพันตอองคการ และลักษณะสวนบุคคล  ในมิติดานเพศ ระดับ
การศึกษา  ระดับตําแหนงงาน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสังกัด แผนกงาน กับลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติในมิติความมีอิสระในการทํางาน  งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และผลปอนกลับ
ของงานท่ีแตกตางกัน จะไมมีความแตกตางกันทางดานความผูกพันตอองคการ  ซ่ึงโรงเรียนท่ีเปน
พื้นที่วิจัยนี้ มีความโดดเดนในดานการมีสวนรวม ความผูกพันกับโรงเรียนนั้น ส่ิงหนึ่งท่ีผูวิจัยคิดวา
นาจะมีสวนสําคัญท่ีทําใหทุกคนนั้นยินดีและรวมมือ เสียสละแกโรงเรียนอยางเต็มท่ีนอกจากเหตุผล
ของความเปนคนในพ้ืนท่ีแลว นาจะเกิดจากการท่ีโรงเรียนนั้นไมมีกลุมผูกขาดผลประโยชน หรือ
กลุมท่ีมีอิทธิผลตอผลประโยชนของโรงเรียน ทําใหการบริหารงานมีความเปนธรรม โปรงใสและ
ตรวจสอบได และท่ีสําคัญบุคลากรทุกคนตางใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพในการตัดสินใจของกัน
และกัน  ไมแบงแยกวาใครดีเดนกวาใคร เพราะทุกคนมีคานิยมและความเช่ือในการเปนกัลยาณมิตร
ท่ีดีตอกัน เคารพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาแมแตผูบริหารเองก็ยังเรียนรูในหลายๆ เร่ืองจากครู
บางคน หรือแมแตนักเรียน ดังนั้นความเทาเทียมกัน ความเปนมิตรผูกพันกันนั้นจะสงผลดีตอการ
อยูรวมกัน และการรวมงานกันในโรงเรียน ดังท่ี จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2551) ไดเขียนเปนบทกลอน
เกี่ยวกับการอยูรวมกันของคนในองคการหรือในสังคมวา 
   “เรามีเกียรติ  เรามีคา  มีความหมาย 

แตอยาคลาย  การใหเกียรติ  แกผูอ่ืน 
อยาทําเสียง  ของเรา  ดังเทาปน 
อยาขมเหง  ผูอ่ืน  ยืนทับคน 
มาเร่ิมสราง  เรงเสริม  เติมชีวิต 
ดวยกัลยาณมิตร  จิตกุศล 
ใหเกียรติเขา  เรามีเกียรติ  เปนของตน 
ใหเกียรติคน  ฝกฝนตน  เปนคนดี” 

                                                                                    (จุมพล  พูลภัทรชีวิน, 2551) 



 สําหรับการสราง และการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการน้ัน โรงเรียนไดมีการสราง
วัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหมอยูในทุกยุคทุกสมัย  ซ่ึงสวนมากแลววัฒนธรรมนั้นจะมีการสรางและ
การเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยของการเปล่ียนแปลงผูอํานวยการดวย สอดคลองตามแนวคิดของ            
สุพานี  สฤษฎวานิช (2537) ท่ีบอกวาโดยท่ัวไปพบวาวัฒนธรรมจะเกิดจากผูกอต้ังหรือเจาของ
องคการ และสมาชิกท่ีเร่ิมแรกขององคการ จะกําหนด (set) มาตรฐานของพฤติกรรมบางส่ิง
บางอยางข้ึนมา ดังนั้นอาจกลาวไดวา ส่ิงท่ีผูนําองคการใหความใสใจ  ติดตามและควบคุม เนนย้ํา
อยางสม่ําเสมอจะเปนแบบอยางใหแกพนักงานท้ังหลาย  ปฏิกิริยาหรือการตอบสนองตอเหตุการณ
สําคัญ หรือวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนกับองคการจะกลายเปนคานิยมหรือความเช่ือของคนในองคการ             
ก็ได  ส่ิงท่ีผูบริหารกระทําตนเปนแบบอยาง ส่ังสอนและช้ีแนะ ซ่ึงเม่ือมีการสรางวัฒนธรรมองคการ
ข้ึนมาแลว หลังจากนั้นวัฒนธรรมจะคงอยู (sustain) และสืบทอดตอไปจากรุนสูรุน จนกระทั่ง
องคการเร่ิมรูสึกวาวัฒนธรรมนั้นไมเอ้ือประโยชนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาก็ตองมีการสราง
และ เป ล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการขึ้นมาใหม โดยมี ผูนํ าองคการ เปน บุคคลสํา คัญ                  
สอดคลองตามแนวคิดของ Lunenburg and Ornstein (2000) วา การบริหารวัฒนธรรมองคการนั้น 
ผูบริหารจะมีบทบาททั้งในการพัฒนา (develop) การธํารงรักษา (maintain) และการเปล่ียนแปลง 
(change) โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารจะตองเขาใจธรรมชาติของ
การเปล่ียนแปลงนั้นวา ไมสามารถกระทําใหเห็นผลไดในเวลาอันรวดเร็ว  อาจตองอาศัยระยะเวลา
เปนป หรือหลายป  แตเพื่อการสรางสรรควัฒนธรรมองคการท่ีเสริมสรางตอความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ของสมาชิกในองคการและตอความกาวหนาขององคการ  ก็ถือวาเปนภารกิจท่ีทายทาย
ตอความสามารถของผูบริหารในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ ชัยเสฏฐ พรหมศรี 
(2551) พบวาวัฒนธรรมองคการเกิดจากบุคคลหน่ึงคนท่ีใหตัวอยางของการอยูอาศัยของคุณคาหลัก
ขององคการ หรืออาจกลาวไดวาเจาขององคการหรือผูกอต้ังองคการมีอิทธิพลตอการสราง
วัฒนธรรมองคการข้ึนมา ซ่ึงคานิยมขององคการสะทอนใหเห็นคานิยมของผูนําองคการมากท่ีสุด 
นอกนั้นแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาในการตอบรับตอสภาพแวดลอมท่ีองคการอยู และความตองการ
ของบุคลากร โดยมีปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการท่ีสงเสริมวัฒนธรรมองคการ ไดแก ประวัติศาสตร 
(history) สภาพแวดลอม (environment) กระบวนการเลือกหรือการบรรจุพนักงาน (staffing) และ
การขัดเกลาทางสังคม (socialization)  

แมผูบริหารจะเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการสรางหรือวางรูปแบบวัฒนธรรมแกองคการ 
แตก็ไมท้ังหมด เนื่องจากบางคร้ังการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้นก็สามารถเกิดข้ึนได 
หลายๆ คร้ัง ในสมัยผูอํานวยการเพียงคนเดียวน้ัน ซ่ึงโรงเรียนไดมีการรวมกันกําหนดเปาหมายหรือ
ทิศทางท่ีจะสรางและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงการท่ีจะสรางวัฒนธรรมองคการข้ึนมา



ใหมได   ก็ตองมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมเดิม  โดยเปาหมายของการเปล่ียนแปลงนั้น                         
ไมจําเปนตองเปล่ียนแปลงรูปแบบของบุคลิกภาพของทุกคนในทุกเร่ือง  อาจเปลี่ยนแปลงในบางจุด
หรือบางเร่ืองท่ีสําคัญ โดยผูบริหารจะทําการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนโดย
พิจารณาถึง โอกาส  อุปสรรคและศึกษาสภาพแวดลอมภายใน (ใช SWOT  analysis ท่ีเนนเฉพาะ
เร่ืองวัฒนธรรมองคการเปนหลัก)  ซ่ึงเปนการวิเคราะหวัฒนธรรมองคการในปจจุบัน  โดยสํารวจ
หาวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่สนับสนุนพันธกิจ  กลยุทธ และเปาหมาย 
จากนั้นจึงวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดวัฒนธรรมองคการ  โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล
ในทุกระดับเพื่อกําหนดแนวทางและสามารถสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนได  ซ่ึงฝายบริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนทําการศึกษาสภาพแวดลอมโดยรวม เพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย  
พันธกิจ  และกลยุทธของโรงเรียน จากน้ันโรงเรียนจึงไดทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อนําเอาปจจัยบาง
ประการท่ีอาจจะไมสามารถระบุออกมาเปนตัวอักษรท่ีชัดเจนได จึงตองประกาศเปนวัฒนธรรม
องคการตอไป สอดคลองตามแนวคิดของ สุนทร  วงศไวศยวรรณ (2540)  ท่ีเห็นวาในการสรางหรือ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น ท้ังผูกอต้ัง ผูนํา และสมาชิกขององคการตางมีสวนในการ
กําหนดวัฒนธรรมรวมกัน ซ่ึงการท่ีจะสรางวัฒนธรรมใดน้ันตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย 
เพียงผูบริหารคงไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือสรางวัฒนธรรมท่ีตองใหเกิดข้ึนได ซ่ึงการท่ีคานิยม 
ความเช่ือ และวิสัยทัศนของผูกอต้ังองคการจะเปนแหลงกําเนิดวัฒนธรรมไดนั้น ผูกอต้ังจะตองมี
ทักษะในการบริหารดวยเพื่อใหความเช่ือและวิสัยทัศนของผูกอตั้งกลายเปนความจริงข้ึนมาได การ
มีแตเพียงความเช่ือวาจะประสบความสําเร็จ หรือมีสายตากวางไกลยังไมเพียงพอท่ีจะสราง
วัฒนธรรมองคการใหพนักงานยอมรับได ซ่ึงวัฒนธรรมขององคการท่ีผูนําขาดทักษะการบริหารนั้น 
อาจประกอบดวยวัฒนธรรมยอยของพนักงานในกลุมตางๆ เทานั้น  ซ่ึงการสรางและการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนนั้นจะมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน คือ การ
ตรวจสอบวัฒนธรรมองคการวาในเร่ืองใดควรจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  และการนําไป
ปฏิบัติใหเกิดการเปล่ียนแปลง   ดังนั้นโรงเรียนตองทราบวากําลังเผชิญกับปญหาอะไรที่รุนแรง
ท่ีสุด  และข้ันตอไปจะตองรูวาจะเปล่ียนแปลงอะไรไดบาง ในเร่ืองความเช่ือ  ทัศนคติ  คานิยม และ
วิถีชีวิตของคนในโรงเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันในทุกสัปดาห ท้ังการ
ประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  การประชุมในกลุมงานตางๆ และการประชุมผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  และการประชุมผูบริหาร  เพื่อตรวจสอบวา ณ ปจจุบันนี้โรงเรียน                 
มีปญหาดานอะไร  และมีอะไรท่ีควรปรับปรุงแกไข หลังจากท่ีมีการประชุมปรึกษาแลวก็ ลงมือ
กระทําทันที  คือเม่ือกําหนดวาจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการอะไรบางแลว  และจะสราง
วัฒนธรรมองคการมาแทนของเดิมนั้นตองข้ึนอยูกับกระบวนการทํางาน โครงสรางองคการ ระบบ



การบริหาร  ทรัพยากรมนุษย  การจัดการบังคับบัญชา  และภาวะผูนํา  ซ่ึงโรงเรียนเช่ือวาถาหาก
เปล่ียนแปลงส่ิงเหลานี้ไดก็จะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการไดเชนเดียวกัน  ซ่ึงตัวอยางวัฒนธรรม
องคการที่โรงเรียนทําการสรางและเปล่ียนแปลงอยางเดนชัดท่ีสุดคือ วัฒนธรรมในดานการรักษา
ระเบียบวินัย  วัฒนธรรมความรวมมือ เปนตน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ท่ีครูไมคอยยึดระเบียบ
มากนัก  และความรวมมือนั้นคอนขางนอย ตางคนตางทํา ไมคอยใหความชวยเหลือกัน  ซ่ึงเม่ือมี
การเปล่ียนวัฒนธรรมองคการ ก็ทําใหทุกคนยอมรับไดแมวาในชวงแรกอาจมีคนไมเห็นดวยบางก็
ตาม แตทายสุดก็ถูกกลืนทางวัฒนธรรมไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจากขอสรุปกระบวนการของการสราง
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนตามข้ันตอนท้ัง 5 ข้ัน คือ 1) โรงเรียนกําหนดคานิยมเชิงกลยุทธโดย
ใหทุกคนมีสวนรวม  ท้ังบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน  2) พัฒนาคานิยมทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียน ใหเปนไปในทิศทางท่ีตองการรวมกัน  3)  รวมกันสรางวิสัยทัศน ท่ีจะมุงเนนสูการสราง
วัฒนธรรมองคการใหเกิดข้ึนในโรงเรียน  4) เร่ิมตนดําเนินกลยุทธ ตั้งแตการพัฒนาออกแบบ             
สรรหาและฝกอบรมเพื่อสรางวัฒนธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ 5) เสริมแรงพฤติกรรม
ทางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดคานิยมทางวัฒนธรรมท่ียั่งยืน  

ในกระบวนการนี้ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทอยางมากในการนําสูการสรางและการ
เปล่ียนแปลง  รวมทั้งกําหนดทิศทางและรูปแบบวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน  รวมกับ
องคประกอบอ่ืนๆ ในโรงเรียน เชนวีรบุรุษ ประเพณี พิธีการ และการสรางเครือขายการสื่อสาร มี
บทบาทหนาท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคการ โดยวีรบุรุษ (heroes)  ในโรงเรียนจะเปนคนท่ี
สามารถเปนผูนําท่ีทุกคนใหการยอมรับ ซ่ึงอาจจะไมไดเปนผูบริหาร แตเปนครูธรรมดาท่ีทุกคน
เช่ือถือ  ซ่ึงในโรงเรียนนั้นผูวิจัยสังเกตพบวามีวีรบุรุษ 3 คน ท่ีสามารถเปนแบบอยางทางวัฒนธรรม 
ท่ีครูและบุคลากรทุกคน รวมท้ังผูอํานวยการใหการยอมรับในดานการปฏิบัติตัว การปฏิบัติงาน ซ่ึง
การท่ีโรงเรียนประสบความสําเร็จไดนั้น สวนหน่ึงมาจากวีรบุรุษในโรงเรียนท่ีมีสวนในการนําให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางจริงจังและเปนแรงผลักดันใหบุคลากรทุกคนมีความทกกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน  องคการที่ประสบความสําเร็จ  ซ่ึงลักษณะของวีรบุรุษในโรงเรียนนั้น  อาจจะเปน
คุณลักษณะต้ังแตเกิดและไดรับการพัฒนาข้ึน  ซ่ึงเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน ในการสรางสรรคงานใน
โรงเรียน นอกจากน้ีวีรบุรุษท่ีโรงเรียนสรางข้ึนใหม ก็มีโดยเปนบุคคลท่ีโรงเรียนสรางข้ึนโดยการ
แนะนําและยกยองใหเกียรติวาเปนบุคคลแหงความทรงจําของโรงเรียน  และผูวิจัยพบวาคนท่ีเปน
วีรบุรุษในโรงเรียนนั้นสวนมากจะเปนผูหญิง  และนอกจากจะเปนวีรบุรุษในโรงเรียนแลว บุคคล
เหลานี้ยังมีบทบาทอยางมากในชุมชน เพราะผูคนในชุมชนก็ใหการเคารพนับถือ และเช่ือถือ  ดังนั้น
บุคคลท่ีเปนวีรบุรุษเหลานี้จึงมีบทบาทในการนําสูการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม โดย
การนําสูการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติเปนแบบอยาง นอกจากนี้พิธีการและประเพณี  ก็เปน



องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งในการสรางวัฒนธรรมองคการ กิจกรรมในการจัดพิธีการเพื่อแสดงให
เห็นถึงคุณลักษณะของโรงเรียน พิธีและประเพณีเปนสัญลักษณท่ีชวยทําใหมีการสรางวัฒนธรรม
องคการดวยการจัดงานเฉลิมฉลองพิธีการตางๆ ทําใหเกิดความทรงจําในวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึง
โรงเรียนมีการจัดงานคอนขางบอย โดยเฉพาะงานเฉลิมฉลองตางๆ ท่ีจะเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียน เชน งานเล้ียงฉลองการรับตําแหนง ค.ศ.3  งานเล้ียง
ตอนรับ  งานเล้ียงปใหม  งานเล้ียงสง งานผาปาโรงเรียน  เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ มี
บทบาทในการที่จะปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรมใหกับบุคลากรทําใหบุคลากรไดเรียนรูและ
สามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมท่ีโรงเรียนตองการได  นอกจากนี้ การสรางเครือขายการ
ติดตอส่ือสาร  เครือขายท่ีใชติดตอส่ือสารกําหนดข้ึนโดยบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดวัฒนธรรม
องคการ  ซ่ึงในโรงเรียนจะมีผูเลาเร่ืองราวตางๆ (story teller)  ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน  ซ่ึงการเลา
เร่ืองนี้มีผลตอการรับรูของคนอ่ืนๆ นอกจากนี้โรงเรียนไดใหพระภิกษุ เขามารวมเปนบุคคลสําคัญ
ในการรักษาวัฒนธรรมและคานิยมของโรงเรียน  ซ่ึงบุคคลเหลานี้มักท่ีจะมีเวลาวางท่ีจะรับฟง  และ
เผยแพรขอมูลตางๆ  หรือแมกระท่ังกลุมครูผูท่ีชอบซุบซิบหรือกระซิบกระซาบ (whisperers) ก็เปน
อีกกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการเชนเดียวกัน  เพราะบางคร้ัง
ผูบริหารก็จะรับฟงขอมูลเหลานี้ดวย  คนที่ตองการเผยแพรขอมูล บางคนอาจใชกลุมครูท่ีชอบ
ซุบซิบใหเปนประโยชน  สําหรับกลุมคนท่ีชอบนินทาเปนกลุมท่ีนําขาวสารขอมูลตางๆ ไปสู
เครือขายการติดตอส่ือสารในโรงเรียนได  ดังนั้นคนกลุมนี้จึงมีความสําคัญในการสรางและ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  นอกจากน้ียังมีกลุมครูท่ีชอบสอดแนม ซ่ึงจะเปนผูท่ีทําหนาท่ีเก็บ
รวบรวมขอมูลของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน เพื่อถายทอดตอไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสราง
เครือขายการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคการนั้น กระบวนการดังกลาวรวมถึง
บุคคลผูท่ีมีอิทธิพลดังกลาวก็มีสวนสําคัญ ซ่ึงนอกจากนี้แลว สุพานี  สฤษฎวานิช (2537)  ยังได
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมองคการโดยกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงบุคลากร
จะเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากเร่ืองเลาหรือประวัติศาสตรขององคการ (stories  หรือ histories) 
โดยท่ัวไปเร่ืองเลามักจะเปนประวัติการทํางานของพนักงานดีเดน หรือประวัติและรูปแบบการ
ทํางานของผูบริหารดีเดน ซ่ึงเร่ืองเลามักเลาตอๆ กันมา โดยจะมีวีรบุรุษ วีรสตรี และวีรกรรมท่ีนา
เอาเยี่ยงอยาง ควรคาแกการจดจํา และสอนพนักงานถึงคานิยมบางอยางท่ีสําคัญขององคการ  
นอกจากนี้บุคลากรยังเรียนรูวัฒนธรรมองคการจากพิธีการ (rituals) และพีกรรม (ceremonies)  ซ่ึง
พิธีการ เปนส่ิงท่ีองคการปฏิบัติเปนกิจวัตร เปนแบบแผน เชนการตอนรับผูมาเยี่ยมชม  สวน
พิธีกรรมจะจัดข้ึนเฉพาะโอกาสสําคัญ  นอกจากนี้สัญลักษณตางๆ (material  symbols) ขององคการ 
ก็มีสวนทําใหบุคลากรมีความเขาใจและรูสึกภาคภูมิใจในองคการ นอกจากนี้ยังมีภาษาท่ีใช 



(language)  ซ่ึงในองคการจะมีคําศัพทเฉพาะท่ีใชภายในองคการที่คนในองคการตางรูและเขาใจกัน 
ก็จะเปนตัวการสําคัญในการเร่ิมสรางและสืบทอดวัฒนธรรมองคการใหดํารงคงอยูตอไปได 

เม่ือมีวัฒนธรรมองคการบางอยางท่ีไมเหมาะสม ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาโรงเรียน 
ผูบริหารตองมีการพิจารณารวมกันวาถึงเวลาท่ีจะตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมหรือยัง  ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตองใชระยะเวลาคอนขางยาวนาน  และพบวาในการบริหารวัฒนธรรม
องคการนั้น  ผูบริหารจะมีบทบาทท้ังในการพัฒนา  การธํารงรักษา  และการเปล่ียนแปลง  
โดยเฉพาะในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการนั้น  ผูบริหารพยายามท่ีจะเขาใจธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงนั้นวา ไมสามารถกระทําใหเห็นผลไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองคอยเปนคอยไป 
ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีเคยกระทํามาในโรงเรียนไดแก  การทําความเคารพกันของ
ผูนอยและผูใหญ   การมีสวนรวมในการทํางาน  ความมีระเบียบวินัย  การใชเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนรู  เปนตน ซ่ึงจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียนโดยการนําของผูอํานวยการแตละคนนั้น อาจมีความแตกตางกันในดานเทคนิควิธีการ แต
สวนใหญแลวก็คลายคลึงกันในการปฏิบัติ โดยสามารถสรุปข้ันตอนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
องคการที่โรงเรียนเคยปฏิบัติมา ดังนี้ 1) สภาพภายนอกท่ีสงผลตอโรงเรียน  ส่ิงแวดลอมภายนอกท่ี
เกี่ยวของกับโรงเรียนยอมสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนได ซ่ึงในชวงท่ี
ผานมาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากนั้น คือชวงท่ีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนลดลง  เนื่องจากความ
ไมแนนอนของสภาพแวดลอมภายนอก  รวมท้ังชุมชนไมศรัทธาตอบุคลากรและการดําเนินงานของ
โรงเรียน เปนตน  2) สภาพภายในโรงเรียน สภาพภายในโรงเรียนท่ีมีการกระตุนใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการภายในโรงเรียน ไดแก  การเปล่ียนแปลงทรัพยากร  และบุคลากร  
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังมีความพรอมท่ีเปน
ระบบ  ความเต็มใจทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  การอยูดวยความวิตกกังวลและขาดความม่ันใจ  
ความรวมมือกันนอยลง  รวมถึงภาวะผูนําและผูมีอํานาจในการเปล่ียนแปลง  ความสามารถของ
ผูบริหารท่ีจะแสดงใหเห็นวิสัยทัศนของโรงเรียนในอนาคต  3) ความกดดันท่ีเกิดข้ึนกะทันหัน 
องคประกอบท่ีทําใหเกิดความกดดันอยางกะทันหันและนําไปสูการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ
ในโรงเรียน คือ การปฏิบัติท่ีผิดไปจากแบบแผนเดิม ความกดดันจากผูท่ีเกี่ยวของ  การเจริญเติบโต
ของโรงเรียน  ความแปลกแยกของบุคลากรหรือโครงสรางท่ีมีความซับซอนมากข้ึน 4)  กําหนด
เปาหมายการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารมีการกําหนดใหชัดเจนวา จะทําการเปล่ียนแปลงนั้นไปเพื่อ
อะไร ซ่ึงผูบริหารเช่ือวาการมีเปาหมายท่ีดีจะชวยบอกทิศทางการเปล่ียนแปลง กระตุนบุคลากรให
ดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตอง  ซ่ึงเปาหมายท่ีกําหนดนั้นมีลักษณะ เปนรูปธรรม สามารถวัดและ
ประเมินได  เปนท่ีตองการของคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ เปนไปได  ตองรูศักยภาพท่ีแทจริงของบุคลากร



และทรัพยากรที่มีอยูมีความสมบูรณและเจาะจงชัดเจน เพ่ือใหทุกคนดําเนินงานไปในทางเดียวกัน  
งายตอการส่ือสาร สามารถอธิบายใหเขาใจไดภายในเวลาส้ันๆ  5)  สรางและกําหนดทางเลือก  
สรางทางเลือกโดยการระดมสมอง การเปรียบเทียบ  และกําหนดทางเลือก โดยวิเคราะหผลดี ผลเสีย 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมนั้น  6)  สรางวิสัยทัศนทางวัฒนธรรม การสรางวิสัยทัศน
เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน  ผูบริหารจะดําเนินการ
เพื่อสํารวจความเช่ือ  คานิยม  คติฐาน และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน  แลวนํามาผสมผสานกับ
สภาพการณในอนาคต  แลวรวมกันสรางภาพของโรงเรียนท่ีควรจะเปนในอนาคต  7)  การวางแผน
ปฏิบัติการเปล่ียนแปลง  ผูบริหารและทีมคณะทํางานทําการวิเคราะหผลกระทบโดยพิจารณาส่ิง
ตอไปนี้ มันจะสงผลกระทบถึงใคร  อะไรและอยางไร คาดคะเนความรูสึกของผูท่ีเกี่ยวของ ตรวจดู
วามีการใหคําปรึกษาแกผูไดรับผลกระทบอยางท่ัวถึงหรือไม เตรียมวิธีสรางพันธกิจ  มีการติดตาม
แผนอยางเหมาะสม  การวางแผนปฏิบัติการเปนลําดับข้ันตอนท่ีเปนการแนะนําการจัดการและการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีความมั่นคง  คือ การกระตุนใหสมาชิกในองคการท่ีตองการหรือตอตานการ
เปล่ียนแปลง  การวางแผนเพื่อใหการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมมีความมั่นคง  จะตองเสริมสรางให
วัฒนธรรมแบบใหมเปนไปตามขอเท็จจริง  8)  ปฏิบัติการตามแผน  โดยดําเนินการติดตามผลอยาง
สมํ่าเสมอ ส่ือสารความคืบหนา ของการเปล่ียนแปลง  ปรับเปล่ียนเปาหมายและแผนการ
เปล่ียนแปลง และรายงานความคืบหนาใหผูอํานวยการทราบ  9)  เสริมแรงใหกับการเปล่ียนแปลง  
ซ่ึงกระทําโดย ช้ีแจงใหรูท่ัวกันถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแลว   และขอบคุณสมาชิกท่ีมีสวน
ชวยเหลือในการเปล่ียนแปลง หรือบางคร้ังก็จะมอบเกียรติบัตรครูแตงกายดี  ปฏิบัติงานดี  รวมท้ัง
การพิจารณาความดีความชอบดวย และ10)  ติดตามและประเมินผล พิจารณาองคประกอบในดาน
หลักเกณฑในการประเมิน  ไดแก เปาหมายท่ีกําหนดไว  เง่ือนไขตางๆ ระดับความถูกตองแมนยํา
ของแผน  ผูใหขอมูลในการประเมิน ควรเปดโอกาสใหทุกคนท่ีเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น  การ
กําหนดผูติดตามความเปล่ียนแปลงน้ีตอไป เพื่อดูจุดท่ีสมควรแกไขหรือนาเปลี่ยนแปลงตอไป  
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และความ
ซ่ือสัตยในการประเมินควรยึดถือความจริงท่ีเกิดข้ึนเปนหลัก   ซ่ึงในกระบวนการเปล่ียนแปลงน้ี
สอดคลองตามแนวคิดของ พสุ  เดชะรินทร (2546)  ท่ีวากอนท่ีจะเร่ิมดําเนินการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ควรเร่ิมตนดวยการประเมินความพรอมขององคการ (organization readiness assessment) ซ่ึงการ
ประเมินความพรอมนี้จะเปนท้ังการประเมินความจําเปนท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลง และความ
พรอมขององคการที่จะเปล่ียนแปลง  ซ่ึงโรงเรียนเองก็ไดทําการวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานการณ
ความจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการใดที่เปนอยู ซ่ึงในกระบวนการนี้ตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายแตผูบริหารคือแกนนําในการนําสูการเปล่ียนแปลงนี้  



 ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนน้ัน ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
ท้ัง  4 คน  มีสวนชวยเหลือและรวมสรางการเปล่ียนแปลงโดยไดรับการสนับสนุนจากบุคลากร           
ทุกคนในโรงเรียน  โดยสงเสริมคานิยมที่มุงหนาท่ี เชน ความรวมมือ  ระเบียบวินัย  การเสียสละ  
ความยุติธรรม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเนนคุณภาพ และสรางคานิยม ปลูกฝงความคิดให
บุคลากรตระหนักถึงการยอมรับวัฒนธรรมท่ีดี  เสียสละผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก 
รวมท้ังสรางความมุงม่ันและกลาเผชิญหนากับความเปนจริง ท่ีโรงเรียนจําเปนตองเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา  และไมยอมแพในการพัฒนาวัฒนธรรมองคการไปสูกลยุทธท่ีทันสมัย 
และสงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของโรงเรียน ซ่ึงในกระบวนการการบริหารนั้นมีสวนชวย
พัฒนาวัฒนธรรมโดย การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคคลท่ีมีคานิยมสอดคลองกับคานิยมของ
โรงเรียน และการทําใหคานิยมของโรงเรียนเปนขนบธรรมเนียม ดวยการขัดเกลาทางสังคมอยาง
กวางขวางและนําเสนอเม่ือมีการปฐมนิเทศหรือการใชสัญลักษณ รวมท้ังสงเสริมวัฒนธรรม
ศูนยกลางท่ีเขมแข็ง  บนพื้นฐานของความรวมมือและหลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจเพ่ิมปญหาทาง
วัฒนธรรมองคการใหสับสนมากข้ึน  และผูอํานวยการสามารถใชความสัมพันธของกลุมเพื่อน             
ในกลุมสาระฯ ตางๆ หรือกลุมงานตางๆ  ใชความเปดเผยและความไววางใจ และใหเวลาบุคลากร
ในการทําความคุนเคยกับการเปล่ียนแปลงโดยเนนใหทุกคนไดรวมกันคิด รวมกันทํา และพยายาม
ใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
 เนื่องจากวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเปนส่ิงท่ีตองมีการเรียนรู และสืบทอดตอๆ กันไป  
วิธีการในการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน เพื่อถายทอดใหบุคลากรในรุน
ตอๆ ไป  กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน จะเกี่ยวของกับการเรียนรู
วัฒนธรรมองคการของบุคลากรซ่ึงสามารถสรุปได 4 แนวทาง  คือ การเรียนรูวัฒนธรรมองคการ
ของโรงเรียนดวยตนเอง  กรณีนี้เกิดข้ึนเม่ือมีบุคลากรใหมมาบรรจุเขาทํางานท่ีโรงเรียน หรือ
บุคลากรที่ยายมาจากโรงเรียนหรือหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงบุคลากรเหลานั้นจะเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิต
และการทํางาน  โดยการสังเกตจากบุคลากรรุนเกา และมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับผูอ่ืน ในการ
ปฏิบัติตัวบุคลากรรุนใหม การทําตัวเหมือนบุคลากรรุนเกาเปนการลดปญหาในการทํางาน            
ลดการขัดแยงในกลุมงาน การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดสวน
บุคคล  การถายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบนี้ยังแบงไดเปน  2  ลักษณะ  คือ  การถายทอดอยางเปน
ทางการ  พบวา  เม่ือบุคลากรจบใหมมาบรรจุเขาทํางานท่ีโรงเรียน  บุคลากรตองผานการเรียนรูกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน  โดยเฉพาะกฎระเบียบของกลุมงานบุคคลนั้น ตองอยูภายใตกฎระเบียบท่ี
โรงเรียนรวมกันกําหนดอยางเครงครัด  ซ่ึงกอนท่ีจะเร่ิมทํางานนั้นจะมีการปฐมนิเทศกอน โดยมี
ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการทั้ง 4 กลุมงาน  หัวหนางาน  และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนผู



ปฐมนิเทศ ซ่ึงจะเปนข้ันตอนแรกของการถายทอดวัฒนธรรมองคการใหบุคลากรใหมไดรับทราบ
เพ่ือท่ีจะเรียนรูและรวมปรับตัวเพื่อเปนบุคลากรของโรงเรียนอยางกลมกลืน  ซ่ึงในการทํางานนั้น
ในชวงแรกท่ีเขามาจะมีการตั้งครูพี่เล้ียงให  ซ่ึงจะทําหนาท่ีสอนงาน และการปฏิบัติตนอยูใน
โรงเรียน นอกจากการถายทอดวัฒนธรรมองคการดวยคําพูดโดยบุคลากรรุนเกาแลว  ยังมีการ
ถายทอดดวยลายลักษณอักษร  ซ่ึงพบไดจากการมีคูมือปฐมนิเทศ  คูมือแนวคิดและรูปแบบการ
บริหารของผูอํานวยการ คูมือการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  บันทึกการประชุมประจําเดือน  และ
คูมือตางๆ ประจําในแตละกลุมงาน  การเรียนรูวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนโดยการถายทอดอยาง
เปนทางการ  ยังพบไดจากการท่ีบุคลากรรุนเกาจะคอยดูแลและสอนวิถีการทํางานนอกเหนือจากท่ี
ไดรับทราบจากคูมือการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะจากบุคลากรใหมๆ ดวยกันท่ีมาทํางานกอน  ซ่ึงจะ 
“สอนงาน  สอนการอยู  สอนทุกอยาง”  หรือการถายทอดผานบอรดขาวสาร เชน สารจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน  ปายประกาศบริเวณหนาโตะลงเวลา ซ่ึงเปนจุดท่ีทุกคนตองเห็นและหยุดอาน
เสมอ  และ การถายทอดอยางไมเปนทางการ พบวา บุคลากรจบใหมหรือบุคลากรท่ียายมาใหม                
ท่ี โรงเรียนนี้  จะไดรับการตอนรับจากบุคลากรรุนเกาโดยเฉพาะบุคลากรท่ีอยูในวัยใกลเคียงกัน                 
ซ่ึงจะพูดคุยและเขาใจกันมากกวาบุคลากรท่ีวัยตางกันมาก  ทําใหเกิดความสนิทสนมและเลา
เร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับโรงเรียนใหฟง  บางคร้ังเร่ืองราวเกี่ยวกับโรงเรียนในอดีตมักจะถูกถายทอด
จากบุคลากรรุนเกาท่ีอยูมานาน โดยการบอกเลาใหบุคลากรรุนใหมฟง เชน ประวัติการกอต้ัง
โรงเรียน  เร่ืองราวเกี่ยวกับผูอํานวยการแตละคน ท่ีผานมา  เร่ืองราวการเขารวมแขงขันเพื่อใหไดรับ
รางวัลตางๆ เปนตน  การถายทอดวัฒนธรรมองคการอยางไมเปนทางการยังรวมถึงรายละเอียด
ตางๆ  ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบางครั้งไมสามารถอธิบายไดหมดในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  
จนกวาจะเผชิญกับสถานการณท่ีตองแกปญหา  ผูมีประสบการณมากกวาจะเปนผูสอนวิธีการเผชิญ
และแกปญหานั้นๆ   การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผานการถายทอดของกลุม เม่ือ
บุคลากรจบใหมไดบรรจุเขาทํางานในโรงเรียน หรือบุคลากรท่ียายเขามาใหมในโรงเรียน  พบวา
การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรจะเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุมนั้นๆ  เชนเร่ืองการแตงกาย  
บุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานอยูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ จะมีชุดประจําของกลุม ซ่ึงจะใสในวันศุกร และ
ตองเปนผาพื้นเมือง   อยางเชน ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซ่ึงจะมีรานหมอภาษาอยู ซ่ึงราน
หมอภาษานี้ก็สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนอยางมากในการสอนและถายทอดวัฒนธรรมทางภาษา           
ท่ีถูกตองแกนักเรียน ครูและคนท่ัวไป  ซ่ึงจะมีเคร่ืองแบบเปนผาฝายสีมวง  ซ่ึงทุกคนในกลุมสาระฯ 
ก็จะสวมใสชุดนี้ในทุกวันศุกร ซ่ึงนอกจากจะสนองตามนโยบายการสวมชุดผาพื้นเมืองของ
โรงเรียนแลวยังทําใหเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมของตน ซ่ึงบุคลากรท่ีเขามาใหมในกลุมสาระ
ภาษาไทยน้ีก็จะไดรับคําแนะนําจากรุนพี่ๆ ในการตัดชุด โดยจะหาผามาใหและแนะนํารานตัดชุด 



รูปแบบชุด เปนตน ซ่ึงจะเปนลักษณะของการเรียนรูและถายทอดทางวัฒนธรรมดานการแตงกายท่ี
ชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงในกลุมงานหรือกลุมสาระฯ อ่ืนก็มีรูปแบบการถายทอดวัฒนธรรมคลายๆ กัน                
ซ่ึงสังเกตวาการถายทอดวัฒนธรรมดานการแตงกายนั้นจะเปนวัฒนธรรมแรกท่ีทางบุคลากรมีการ
ถายทอดใหรุนนอง  สวนวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการทํางานและการปฏิบัติตัวนั้นก็จะเร่ิม
คอยๆ ถายทอดในข้ันตอนตอไป  แตสวนมากแลวบุคลากรจะเร่ิมเรียนรูวัฒนธรรมองคการจาก
เพื่อนในกลุมงานหรือกลุมสาระฯ ซ่ึงจะเปนลักษณะการเรียนรูแบบกลุมยอย ซ่ึงถาเกิดวาบุคลากรที่
เขามาใหมนั้นทําตัวไมเหมาะสมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ก็จะไดรับการตักเตือน แนะนําจากหัวหนา
กลุมงาน หรือเพ่ือรวมงานในกลุมเดียวกันเปนอันดับแรก  การถายทอดวัฒนธรรมนั้นจะเกิดข้ึนมาก
ในชวงการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เพราะบุคลากรในกลุมยอยนั้นจะไดพูดคุยท่ีไปท่ีมา
ของโรงเรียน และทําใหบุคลากรใหมไดเรียนรูวาตองปฏิบัติตัวยังไง  หรือแมกระท่ังในตอนเขารวม
กิจกรรมหนาเสาธง ซ่ึงผูวิจัยสังเกตวาเม่ือครูสํารวจรายช่ือนักเรียนแลวก็จะดูแลนักเรียน ใน
ขณะเดียวกันก็พูดคุยปรึกษากับครูท่ีอยูใกลเคียง เหมือนจับกลุมคุยกันเปนกลุมเล็ก ซ่ึงสวนมากแลว
นอกจากจะถามทุกขสุขแลวก็ถายทอดแนวทางการปฏิบัติตนใหแกรุนนองไปดวย  ซ่ึงการสืบทอด
วัฒนธรรมจากรุนสูรุนนั้นใชเคร่ืองมือหลายอยางท้ังท่ีเปนบุคคลและกระบวนการรวมดวย โรงเรียน
พยายามใชบุคคลเขามามีสวนสําคัญท่ีสุด ซ่ึงสวนมากจะเปนการใชบุคคลกลุมยอยท่ีมีอิทธิพลตอ
บุคลากรเปนตัวการในการรวมปลูกฝงและสืบทอดวัฒนธรรมแกบุคลากรรุนใหม ซ่ึง Greenberg & 
Baron (1995) ไดศึกษาเคร่ืองมือในการสืบทอดวัฒนธรรมขององคการ หรือเคร่ืองมือท่ีชวยให
บุคคลในองคการเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมองคการ ซ่ึงไดแก  สัญลักษณ (symbols) สัญลักษณทาง
วัตถุเปนส่ิงท่ีส่ือถึงภาพพจนรวมท้ังวัฒนธรรมขององคการ  มีการศึกษาเกี่ยวกับการใชสัญลักษณท่ี
นาสนใจ คือ การศึกษาของ Ornstein  โดยการแสดงภาพบริเวณตอนรับของบริษัทในแบบตางๆ ให
คนท่ัวไปชมแลวใหประเมินภาพลักษณของบริษัทนั้นๆ ผลการศึกษาพบวา สัญลักษณท่ีตางๆ กัน 
จะส่ือถึงภาพลักษณท่ีตางกัน เชน บริษัทท่ีมีบริเวณตอนรับเต็มไปดวยดอกไม ตนไม จะส่ือถึงความ
เปนมิตร  และการใหความสําคัญกับคน  สวนบริษัทท่ีตกแตงบริเวณตอนรับดวยเหรียญรางวัลและ
ถวยรางวัล แสดงใหเห็นถึงการเนนความสําเร็จ   นอกจากนี้ยังสืบทอดวัฒนธรรมองคการผาน เร่ือง
เลา (stories)  คือการเลาเร่ืองราวในอดีตขององคการ  ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ  เร่ืองราวตางๆ เหลานี้สะทอนแงมุมของวัฒนธรรมองคการไดเปนอยางดี ท่ีสําคัญเร่ือง               
ท่ีเลาไมจําเปนตองเปนเหตุการณยิ่งใหญ เร่ืองราวเล็กๆ ก็อาจกลายเปนตํานานได  นอกจากนี้ยังมี
คําศัพทแสลง (jargon)  หรือคําพิเศษท่ีใชเฉพาะในองคการ รวมทั้งคํายอตางๆ อาจจะทําใหผูเขา
ทํางานใหมๆ ไมเคยชิน  แตจะเกิดการเรียนรูและปรับตัวได  คําตางๆ เหลานี้เปนส่ิงหนึ่งท่ี ทําให
ผูใชรูสึกถึงความเปนสมาชิกขององคการ  และความรูสึกเปนพวกเดียวกัน  ซ่ึงความรูสึกดังกลาว



เปนรากฐานสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรม   นอกจากนี้หลักการของบริษัท (statements of 
principle)  เปนเคร่ืองมือในการถายทอดวัฒนธรรมองคการไปยังบุคคลตางๆ โดยตรง  บางองคการ
อาจจะทําเปนลายลักษณอักษรใหทุกๆ คนในองคการไดอานและรับรูถึงหลักการขององคการ 
        การเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยการถายทอดของกลุม  ยังรวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนท่ีแตละกลุมงานหรือกลุมสาระฯ จะรับไปปรับเปนนโยบายของตน  
ซ่ึงจะมีรายละเอียดปลีกยอยของแตละกลุมงานซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน  บุคลากรตองเรียนรู
นโยบายของกลุมงานและปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมยอยของตนเอง  เชน การให
ความสําคัญกับการประชุม  การเนนความตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน  และการเนนระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัว  เปนตน  และการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนโดยผาน
การถายทอดขององคการ  เนื่องจากโรงเรียนถือวาเปนองคการหนึ่งท่ีตองมีวัฒนธรรมในการทํางาน  
ไดแก  ลักษณะการทํางาน  วิธีการปฏิบัติงาน  คานิยมของโรงเรียน  แนวทางการบริหาร  ท่ีบุคลากร
ในโรงเรียนตองประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  จึงพบวาแตละกลุมงานจะจัดใหมีการ
ประชุมสัปดาหละ 1 คร้ัง  เพ่ือทบทวนการทํางานในแตละสัปดาห  ช้ีแจงนโยบายใหบุคลากรทราบ 
ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนางานใหดี คิดโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองและนักเรียน  
นอกจากนี้มีการประชุมบุคลากรท้ังโรงเรียนเดือนละ 1 คร้ัง ในสวนของโรงเรียนนั้นจัดไหมีการ
อบรมทางวิชาการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ี  รวมท้ังการไปศึกษา             
ดูงานตามโรงเรียนตางๆ  เพื่อนํากลับมาประยุกตใชและพัฒนาโรงเรียนใหดีข้ึน การถายทอด
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนยังพบไดจากการจัดงานประจําป ไดแกงานปใหม งานครบรอบ          
วันเกิดโรงเรียน  งานทําบุญโรงเรียน งานวันสงกรานต  หรือการใหความสําคัญกับบุคลากรดวยการ
เล้ียงรับ เล้ียงสง เล้ียงฉลองความสําเร็จ  เปนตน งานและกิจกรรมดังกลาวเปนเสมือนเคร่ืองมือ                  
ในการถายทอดวัฒนธรรมองคการอันดีงามของโรงเรียน  ซ่ึงการเรียนรูวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียน โดยผานการถายทอดขององคการ ยังรวมไปถึงสัญลักษณตางๆ ของโรงเรียน  เชน  ท่ีมา
ของสัญลักษณโรงเรียน  คําขวัญของโรงเรียน เปนตน  ซ่ึง สุพานี  สฤษฎวานิช (2545) กลาวถึง
ชองทางในการติดตอส่ือสารเพ่ือปลูกฝงและสืบทอดวัฒนธรรมองคการ วาสามารถกระทําได 4 
ชองทาง คือ การสื่อสารจากบนลงลาง (downward communication)  เปนการส่ือสารจากผูบริหาร
ระดับสูงสูพนักงานระดับลางลงมา โดยการออกวารสารภายในสําหรับบุคลากร และประกาศ
นโยบายหรือส่ิงท่ีตองการความรวมมือท่ีบอรดประกาศขาว (notice board)  การส่ือสารจากลางข้ึน
บน (upward communication)  เปนการส่ือสารจากพนักงานระดับลางสูผูบริหารระดับสูง โดยการ
เขียนรายงานการปฏิบัติงานตางๆ  การประชุม  การตั้งกลองแสดงความคิดเห็น (suggestion box) 
การขอเขาพบผูบริหารระดับหัวหนาเม่ือมีเร่ืองปรึกษา รวมท้ังการพบปะพูดคุยอยางไมเปนทางการ



นอกเหนือเวลางาน  การส่ือสารในแนวนอน (lateral  communication/ horizontal  communication)  
การส่ือสารของพนักงานระดับเดียวกัน  โดยการพบปะพูดคุยกันอยางไมเปนทางการและการ
ประชุมงานกันเองกับผูบริหารหรือผู บัง คับบัญชา    การส่ือสารในแนวทแยง  (diagonal  
communication)  เปนการส่ือสารขามระดับ โดยการประชุมเพ่ือแจงขาวสาร ขอมูลใหทราบจาก
พนักงานระดับหัวหนาแผนกบุคคลถึงพนักงานระดับปฏิบัติการในกระบวนการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ  นอกจากนี้ยังมีการรณรงคโดยจัดกิจกรรมเสริมตางๆ ขององคการก็มีสวนสําคัญในการรวม
ปลูกฝงและสืบทอดวัฒนธรรมในองคการใหแกบุคลากรทุกคน หรือรุนหลังไดเรียนรูและถือปฏิบัติ
รวมกัน    
 
3. ขอเสนอแนะ 

3.1   ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
        3.1.1  จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทอยางมากในการ

กําหนดรูปแบบของวัฒนธรรมในโรงเรียน  ซ่ึงนโยบายของผูบริหารนั้นสะทอนใหเห็นวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียนได และวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนก็มีสวนสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของ
โรงเรียน ดังนั้นผูบริหารจึงควรเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนของตน  และ
เนนการมีสวนรวมท่ีจะใหบุคลากรทุกคนไดแสดงความคิด วิพากษ วิจารณ วัฒนธรรมองคการท่ี
เปนอยูวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนหรือไม เพื่อทราบจุดแข็งและจุดออนท่ีจะตองแกไข 
และรวมกันสรางและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการใหเปนไปในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน และเอ้ือตอการพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียน  โดยผูบริหารตองเปนผูนําท้ังใน
ความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง  การปลุกระดมพลังของบุคลากรในโรงเรียน การเสริมแรง และการใช
บุคคลท่ีเปนเครือขายการสื่อสารในโรงเรียน  รวมท้ังกระบวนการกลุมยอยๆ ตางๆ มีบทบาทรวม
ดวย  ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  
        3.1.2  จะเห็นไดวาโรงเรียนท่ีวิจัยนั้นมีขอไดเปรียบกวาโรงเรียนอ่ืนๆ คือ การท่ี
บุคลากรสวนมากเปนคนในพ้ืนท่ีและหลายคนเปนศิษยเกามากอน ดังนั้นความรูสึกรักและผูกพันท่ี
มีตอโรงเรียน  หรือความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนก็มีมาก ทําใหบุคลากรทุกคนนั้นมีความ
ตั้งใจ ทุมเทอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี และดวยความเปนคนในพ้ืนท่ีจึงทําใหงายตอการเรียนรู
และการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการ  ซ่ึงหลายโรงเรียนในชนบทก็มีครูและบุคลากรท่ีเปนคน
ในพื้นท่ีอยูแลว ดังนั้นผูบริหารควรมีการปลูกฝงในเร่ืองของความผูกพันตอโรงเรียน ความรูสึกเปน
สวนหน่ึงของโรงเรียนใหกับบุคลากรเพื่อใหบุคลากรสามารถเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและรวมกัน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



       3.1.3  จากผลการวิจัย โรงเรียนมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการแบบกลุมรวมหรือแบบ
เครือญาติ (clan  culture)  เปนวัฒนธรรมที่เขมแข็งของโรงเรียน ซ่ึงก็เกี่ยวเนื่องกับการท่ีบุคลากร
สวนมาก เปนคนในพ้ืนท่ี  แตถึงกระนั้นก็ตาม ผูบริหารมีสวนสําคัญท่ีจะสรางภาพทางวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียนใหเปนไปในทิศทางใด  การที่บุคลากร และผูบริหารทุกคนมีความผูกพันกัน 
และใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน  ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกกันจะทําใหไดรับความ
ไววางใจจากบุคลากร และเกิดความรูสึกถึงความเปนมิตร ทําใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยาง
สบายใจ  นอกจากนี้การใชภาษา หรือการใชคําแทนตัวในเวลาที่ไมเปนทางการมากก็มีสวนสําคัญ
ตอบุคลากร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นความเปนกันเอง ลดชองวางระหวางบทบาทของแตละคน และทําให
ทุกคนสามารถรวมงานกันไดอยางเทาเทียม กอใหเกิดผลดีตอผลของงานท่ีไดในท่ีสุด 
       3.1.4   แมวาวัฒนธรรมองคการอาจจะมีความแตกตางกันในแตละองคการ แตเนื่องจาก
วัฒนธรรมองคการเปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรู และเปล่ียนแปลงได ดังนั้นโรงเรียนอ่ืนสามารถนํา
รูปแบบวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และกระบวนการสืบทอดท่ีเกิดข้ึนใน
โรงเรียนพื้นท่ีวิจัยนี้นําไปประยุกตใชหรือบูรณาการกับการบริหารวัฒนธรรมองคการในโรงเรียน
ของตนได โดยเฉพาะการมีรูปแบบวัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) นั้นจะเอ้ือตอการดูแล
บุคลากรและสงผลใหการทํางานของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคและประสบความสําเร็จได 
 

3.2   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
         3.2.1   การศึกษาวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทานคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเขา
ไปศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองคการ การสราง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวัฒนธรรม
องคการของโรงเรียนในชวงท่ีโรงเรียนนั้นคอนขางอยูตัวแลว นั่นหมายถึงเปนชวงท่ีโรงเรียนได
ผานกระบวนการประเมินความดีเดนของโรงเรียนและถือวาประสบผลสําเร็จมาแลวในหลายดาน 
หรือเรียกวาผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงมาแลว  ซ่ึงทําใหผูวิจัยไมสามารถอยูรวม                  
ในสถานการณของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการในขณะท่ีโรงเรียนเปล่ียนแปลงเพื่อรับ
รางวัลและสรางความสําเร็จแกโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนไดผานจุดนั้นมาแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษา
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการจากประวัติศาสตร คําบอกเลาและเอกสารรองรอยหลักฐาน                       
ท่ีผานมาแลวเทานั้น  ดังนั้นสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปจะดียิ่งข้ึนถาหากผูวิจัยสามารถศึกษาและ                 
อยูรวมในสถานการณการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน เพราะจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันและเปน
ขอมูลปฐมภูมิมากข้ึน ซ่ึงสามารถเขียนกระบวนการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองคการไดคมชัดยิ่งข้ึน 
       3.2.2   การใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยวิธีการวิจัยเชิง               
ชาติพันธุวรรณนา (ethnographic  research) นั้น ตามแนวคิดของนักทฤษฎีวัฒนธรรมองคการนั้น



เช่ือวาเปนระเบียบวิธีการวิจัยท่ีมีความเหมาะสมกับการศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองคการอยางมาก 
เนื่องจากวิธีการวิจัยนี้ทําใหผูวิจัยไดเรียนรู และศึกษาจากสถานการณ ปรากฏการณจริง และอยู
รวมกับผูคนในวัฒนธรรมนั้นจริงๆ  ซ่ึงนักทฤษฎีทางวัฒนธรรมองคการบอกวาการศึกษาเชิง
ปริมาณ (quantitative  research) นั้นไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีแทจริงทางวัฒนธรรมองคการได
ท้ังหมด  แตผูวิจัยเห็นวาจากผลการวิจัยคร้ังนี้นั้น สามารถตอยอดการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคการดวยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณได เพ่ือเปนการยืนยันและนําสูการสรุปทางสถิติขอมูล 
หรือแมแตการเปรียบเทียบขอมูลระหวางองคการท่ีหลากหลายมากข้ึน  เชน การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลตางกันหรือประสบความสําเร็จในดานตางๆ แตกตาง
กันไป  หรือแมแตวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล เปนตน  เพื่อนํา
ขอสรุปท่ีไดเชิงปริมาณนั้นยืนยันขอสรุปเชิงคุณภาพ ก็จะทําใหไดงานวิจัยท่ีมีความหลากหลาย             
ในดานวิธีการมากข้ึน 
       3.2.3   การใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวัฒนธรรมองคการนั้น ถือวาผูวิจัย
เปนเคร่ืองมือหลักท่ีสําคัญท่ีสุด  ผูวิจัยจึงตองเตรียมตนเองใหมีความพรอม โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เพื่อใหมีความไวในเชิงทฤษฎี มีความรูและมีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และความรูในเร่ืองท่ี
ศึกษาวิจัยใหเขมขน  นอกจากนี้การฝกใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลก็มีความสําคัญมากท่ีจะทํา
ใหไดขอมูลเชิงลึกมากท่ีสุด และผูวิจัยตองเตรียมความพรอมในดานวัสดุอุปกรณ รวมทั้งการ
ปรับตัวเพื่ออยูในพื้นท่ีวิจัยรวมกับผูคนและสถานท่ีท่ีไมคุนเคย และตองใชระยะเวลานาน
พอสมควรเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมและครบถวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ซ่ึงเม่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ แลวท่ีสําคัญผูวิจัยตองสามารถจัดกลุมของขอมูลท่ีไดใหเปนระบบ
เพื่อสะดวกตอการสรุปผลการวิจัยตอไป 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก  
(การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก : ผูบริหาร  หัวหนากลุมสาระ และครู) 

 

คําชี้แจง   การสัมภาษณครั้งน้ี เพ่ือใหทราบถึงวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เก่ียวกับลักษณะ
ของวัฒนธรรมองคการ  การสราง การเปล่ียนแปลงและการสืบทอดวัฒนธรรมองคการ   
 

ขั้นนํา 
1. แนะนําตัว สนทนาสรางความคุนเคย และขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณโดยใหแสดงความคิดเห็น

และขอเท็จจริงอยางอิสระ 

2. อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
3. ขอบันทึกเทปและอธิบายวิธีการนําขอมูลจากการบันทึกเทปไปใชในการวิจัย 
 

ขั้นสัมภาษณ 
 ผูวิจัยเลือกใชคําถามตอไปน้ีกับผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม คือ ผูบริหาร  หัวหนากลุมสาระ และครู  โดย

คําถามดังกลาวจะถูกปรับใหเหมาะสมกับผูใหสัมภาษณ ทั้งน้ีคําถามดังกลาวจะเปนคําถามหลักที่ผูวิจัยสามารถ
นําไปขยายเปนคําถามยอยไดตามความเหมาะสม 

ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
1. ขอความกรุณาใหแนะนําตัวเอง ภูมิลําเนา ประสบการณการศึกษา และประสบการณการทํางาน

โดยสังเขป 

2. ในปจจุบันน้ีทานมีหนาที่และความรับผิดชอบงานในโรงเรียนในเรื่องใดบาง อยางไร 

3. ทานเดินทางไป-กลับ โรงเรียนอยางไร ใชเวลาอยูในโรงเรียนวันหน่ึงๆ มากแคไหน สวนใหญใช

เวลาที่โรงเรียนในการทํากิจกรรมอะไรบาง 
4. มีเหตุจูงใจอะไรท่ีทําใหมาทํางานที่โรงเรียนแหงน้ี 

5. ทานคิดวาโรงเรียนแหงน้ีมีลักษณะเดนท่ีแตกตางจากโรงเรียนอื่นๆ ในพ้ืนที่ใกลเคียงกันอยางไร 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 

1. ขอใหเลาประวัติความเปนมาของโรงเรียนเทาที่ทราบ ช่ือโรงเรียนมีที่มาอยางไร ทําไมจึงต้ัง
โรงเรียนที่น่ี มีเหตุการณสําคัญๆ อะไรเกิดขึ้นบาง 

2. สัญลักษณของโรงเรียนเปนอยางไร มีองคประกอบอะไรบาง  แตละองคประกอบ              มี
ความหมายอยางไรบาง รวมทั้งสีประจําโรงเรียน คือสีอะไร มีความหมายอยางไร และตนไมประจํา
โรงเรียนคือตนอะไร มีความหมายอยางไร  

3. ปรัชญาของโรงเรียนมีการกําหนดไววาอยางไร  เคยมีการปรับเปลี่ยนบางหรือไม และมีประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม อยางไร  ขอใหยกตัวอยางดวย 

4. วิสัยทัศน ของโรงเรียนมีการกําหนดไววาอยางไร  เคยมีการปรับเปลี่ยนบางหรือไม และมี
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม อยางไร  ขอใหยกตัวอยางดวย 



5. พันธกิจของโรงเรียนมีการกําหนดไววาอยางไร  เคยมีการปรับเปลี่ยนบางหรือไม และมีประโยชน
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม อยางไร  ขอใหยกตัวอยางดวย 

6. เปาหมายของโรงเรียนมีการกําหนดไววาอยางไร  เคยมีการปรับเปล่ียนบางหรือไม และมี
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม อยางไร  ขอใหยกตัวอยางดวย 

7. ยุทธศาสตรของโรงเรียนมีการกําหนดไววาอยางไร  เคยมีการปรับเปลี่ยนบางหรือไม และมี
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือไม อยางไร  ขอใหยกตัวอยางดวย 

8. โรงเรียนไดแบงโครงสรางการบริหารโรงเรียนอยางไร  ใครเปนผูบริหารในแตละงานและมีการ
คัดเลือกบุคคลตางๆ เหลาน้ันเขาสูตําแหนงไดอยางไร  และแตละคนไดมีบทบาทตอการกําหนด
วัฒนธรรมองคการในโรงเรียนหรือไป อยางไร 

9. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการอยางไร ทั้งในดานการวางแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ และ
การประเมินผล 

10. คุณลักษณะของบุคลากรในโรงเรียนกําหนดไวก่ีดาน แตละดานมีรายละเอียดอยางไรและใครบางที่
มีบทบาทตอการกําหนดคุณลักษณะดังกลาว 

11. โรงเรียนของทานมีบุคคลที่ควรยึดเปนแบบอยางคือใคร  ทําไมจึงเปนเชนน้ัน 

12. บุคคลที่เปนขายวัฒนธรรมในโรงเรียน (บุคคลที่มีอิทธิพลตอการกําหนดวัฒนธรรมองคการใน
โรงเรียน มีบทบาทสําคัญตอการสราง การเปลี่ยนแปลงและการสืบทอดวัฒนธรรมองคการใน
โรงเรียน) คือใคร  เพราะเหตุใดจึงคิดวาเปนบุคคลดังกลาว 

13.  ทานมีความเช่ือตอสิ่งใดในการปฏิบัติงานในโรงเรียนน้ี และจากการสังเกตของทานคิดวาบุคลากร
ในโรงเรียนสวนใหญแลวมีความเช่ือในส่ิงใด และความเช่ือน้ันมีผลตอการปฏิบัติงานหรือไม มาก
นอยเพียงใด  

14. ทานมีบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอยางไร และคิดวาทั้งองคการน้ีมีบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติงาน
อยางไรและมีผลตอการพัฒนาโรงเรียนหรือไม อยางไร 

15. โรงเรียนมีธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทางอันดีงามท่ียึดถือปฏิบัติรวมกันมาเปนเวลานานอยางไร
บาง   และมีผลตอการพัฒนานักเรียน พัฒนาบุคลากร พัฒนาโรงเรียนและชุมชนอยางไร  แลวธรรม
เนียมประเพณีน้ันเกิดขึ้นไดอยางไร และสืบทอดจากรุนสูรุนไดอยางไร ใครมีบทบาทบาง 

16. โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติอยางไร  ในแตละวันมีกิจกรรมอะไรบางที่ตองมีการปฏิบัติเปนกิจวัตร
และปลูกฝงแกครูและนักเรียน และเปนกิจกรรมที่แตกตางจากที่อื่น และแสดงออกถึงคานิยมของ
โรงเรียนไดอยางชัดเจน 

17. โรงเรียนไดจัดพิธีกรรมหรืองานพิธีอะไรบางในแตละป และยังคงสืบทอดอยูหรือไม มีวิธีการ
ปลูกฝงอยางไร และไดรวมกับชุมชนหรือไม 

18. โรงเรียนมีหลักสูตรอยางไร และทําไมถึงไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนนํารองการใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550 

19. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไร   
20. บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูที่ไหน และเคยเปนศิษยเกาที่น่ีหรือไม และบุคลากรมี

การแบงเปนกลุมๆ อยางไร แลวการรวมกลุมน้ันมีผลตอการปฏิบัติงานอยางไรบาง   



21. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนอยางไรบาง  รวมกิจกรรมอะไรบาง และและโรงเรียนไดมีสวน
ในการดูแลและประชาสัมพันธทองถิ่นอยางไร รวมท้ังไดดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียนและ
ในชุมชนอยางไร มีโครงการอะไรบาง 

22. ไดมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม  ไดมา
อยางไร และใครบางที่มีอิทธิพลหรือมีบทบาทตอการใชเทคโนโลยีเหลาน้ัน 

23. อาคารและสิ่งกอสรางในโรงเรียนกําหนดโดยใคร หรือองคการใด  และมีสิ่งกอสรางใดบางที่
โรงเรียนมีความภาคภูมิใจยิ่ง  เพราะอะไร 

24. นักเรียนสวนใหญมีภูมิลําเนาที่ไหน  มีนักเรียนนอกเขตมาเรียนหรือไม แลวสภาพครอบครัวของ
นักเรียนเปนอยางไรบาง   

25. ชุมชนมีความหลากหลายทางเผาพันธุและวัฒนธรรมหรือไม  อะไรบาง  แลวความหลากหลายและ
ความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมน้ันมีผลตอการพัฒนาโรงเรียนอยางไรบาง  

 

 
ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการ 

 1.  ทานคิดวาโรงเรียนของทานมีลักษณะวัฒนธรรมองคการอยางไร   และวัฒนธรรมน้ัน 

       เกิดขึ้นไดอยางไร  มีผลตอการบริหาร  การปฏิบัติงาน และการพัฒนานักเรียนอยางไร  
2. ทานคิดวารูปแบบวัฒนธรรมองคการในโรงเรียนที่มีความโดดเดน และเอ้ือตอการพัฒนาใหไดรับ

รางวัลตางๆ และเปนที่นิยมของนักเรียนและผูปกครองคืออะไร  แลววัฒนธรรมดังกลาวน้ันมีมา
นานแคไหน  ใครเปนคนสรางขึ้นมา  และปจจุบันน้ีไดนํามาใชหรือไม  หรือมีการสรางวัฒนธรรม
องคการอะไรข้ึนมาแทนที่  ใครมีบทบาทตอการสรางวัฒนธรรมองคการมากที่สุด  เริ่มจากอะไร   
มีวิธีการอยางไร 

3. มีวัฒนธรรมอะไรบางที่คิดวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียน และการปฏิบัติงาน แลวมีวิธีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมน้ันไดอยางไร ใหใครมีสวนรวมบาง  ใชเวลานานแคไหนจึงเห็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลง  และมีการตอตานการเปล่ียนแปลงหรือไม ถามีดําเนินการอยางไร   

4. ทานคิดวารูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงามและเขมแข็งของโรงเรียนน้ันคืออะไรบางมีมานานแคไหน  
แลวปจจุบันยังดํารงอยูหรือไม   มีวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมองคการจากรุนสูรุนไดอยางไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ภาพบริบทโรงเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ลักษณะภายในอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความพรอมเพียงดานการแตงกายของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยใหพระสงฆเขามามีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมรวมกับชุมชน 
 
 
 
 

 

 

 



งานผาปาโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



ความผูกพันระหวางบุคลากร และนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



มหกรรมเปดโลกทางการเรียนรูของโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ประวัติผูเขียน 
 

 

นางสาวดาวรุวรรณ   ถวิลการ   เกิดเมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ.2522  ภูมิลําเนาอยูที่  ตําบลหนองผือ  
อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ   

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  เกียรตินิยม สาขา
คณิตศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อป พ.ศ.2545  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ  
เมื่อป พ.ศ.2548    จากน้ันเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา รุนที่ 5                   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป พ.ศ.2549  
 ประวัติการทํางาน  รับราชการครูโรงเรียนคํามวง  อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  ต้ังแตป พ.ศ.2545 
จนถึงปจจุบัน  
 ติดตอผูวิจัย  E-mail : Dawruwan@hotmail.com    
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